
Månad Aktivitet Notering 

Jan-april -08 Nordiska Bult får enstaka ordrar till Tranter Avser inte standard artiklar utan special dimensioner. 

 

Maj -08 

 

Björn Almén reser till Kina tillsammans med 

inköpsansvarig på Nordiska Bult och besöker Sunny 
Fasteners, vilken är en av Appros leverantörer till 

Tranter och Alfa Laval. 
 

Nordiska Bult anser att Sunny Fasteners inte är ett alternativ. Cathery (tidigare 

anställd på Appro) hjälper till vid besöket. 

Juni-juli -08 Björn Almén besöker ofta Tranter. Ställer upp 
material från flera batcher och jämför certifikat på 

gods som är levererat från Appro 

Bekräftat av Nordiska Bults inköpare Daniel Olsson 

19-21 augusti -08 
 

Björn Almén besöker Steadfast i England Steadfast var inte Nordiska Bult:s leverantör. Vad var Björn Almén:s ärende? 

10 september -08  Björn Almén besöker Joachim Carlbom på Tranter. Orsak och resultat till mötet inte inskrivet i Nordiska Bult:s system för 
rapportering. 

20 september -08 
 

Björn Almén hämtar upp Mr Song på hans hotell i 
Göteborg och åker till Tranter. Mr Song är ägare till 

Sunny Fasteners, en av Appros leverantörer till 
Traner och Alfa Laval. 

Björn Almén upptäcks utanför hotellet av Nordiska Bult:s VD som bor i området. 
Undrar vart Björn skulle, då mötet med Mr Song inte var sanktionerat. Skedde på 

en lördag. 
 

10 oktober -08 Appro får plötsligt leveransproblem på M20 material 
ifrån Sunny Fasteners. 

Varför uppstår det brist på en så vanlig dimension?  

21 oktober -08 

 

Tranter vägrar godkänna M20 ersättningsmaterial 

som har en avvikande kolhalt på 0,05 % mot deras 
materialspecifikation. 

Notera att Tranter vid detta tillfälle håller fast vid sin materialspecifikation. 

28 oktober -08 Björn besöker Thomas Eriksson för ”avstämning”. Thomas är konstruktionsansvarig på Tranter. Vad avhandlas? 

29 oktober -08 

 

Björn besöker Björn Hillefors för ”avstämning”. Björn är kvalitetsansvarig på Tranter. Vad avhandlas? 

31 oktober -08 

 

Steadfast blir certifierade av TUF och blir s.k. PED 

godkänd. Är det en slump att det sker 2 dagar innan 
Tranter kallar Appro till möte? 

När inleddes detta arbete och varför? En skruvtillverkare kan inte bli PED godkänd! 

 

3 november -08 
 

Joachim Carlbom kräver att få träffa Peter 
Fjordman. Anger inte orsak. 

Peter är på tjänsteresa. 

4 november - 08 Lars-Erik och Anders får för 1:a gången information 

om att det finns misstanke om falska certifikat ifrån 
Kina. 

 

Tranter hade inte meddelat Alfa Laval om risken för falska certifikat. Efter 

påtryckning lovar man att göra detta. 



4 november -08 Tranter kräver att Appro undertecknar ett avtal, där 
man utan tidsbegränsning tar på sig alla de 

kostnader som kan uppstå i samband med de falska 
certifikaten. 

Appro skriver inte under detta avtal. 

5 november -08 Alfa Laval spärrar allt material från Sunny Fasteners. 
Material från Appros andra leverantörer berörs inte. 

Tydligt att Alfa Laval inte fått någon info från Tranter förrän Appro krävde det. Nu 
tar deras inköpschef, Mitul Sawjani över ärendet. 

 

5 november -08 Alfa Laval och Tranter ger Anders Karlund på Appro 

ansvaret att driva undersökningen med de 
förfalskade certifikaten. 

I detta läge har Alfa Laval fullt förtroende för Appro. 

6 november -08 
 

Genom Joachim Carlbom stoppar Tranter alla ordrar 
på specialartiklar gentemot Appro. Dessa levereras 

inte av Sunny Fasteners, utan av ett antal 
europeiska tillverkare. Dessa ordrar låg med 

leveransdatum mellan 6 november – december. Allt 
material fanns redan hos Appro eller var beställt. 

Joachim skriver; ”lista på ordrar som tillfälligt cancelleras”. 
Hur kunde Tranter klara sin produktion när man annullerade dessa ordrar, eller 

hade man redan beställt ifrån Nordiska Bult? 
 

Man fortsätter däremot att avropa artiklar som kommer från Sunny Fasteners! 
Detta pågår fram till den 14 november, då även dessa ordrar annulleras. 

 

11 november -08 Möte i Lund, där samtliga inblandade deltar. Alfa 

Laval spärrar enbart material från Sunny Fasteners. 
Tranter spärrar allt. 

Alla tillgängliga batcher ifrån Sunny Fasteners skall 
om-testas av Inspecta och frisläppas vid OK resultat. 

Anders samordnar och redovisar. Vid NOK skall 
materialet returneras till Appro (Notera: inget 

material returneras till Appro under hela historien). 

När Tranter tillfrågas varför man annullerar samtliga ordrar ifrån Appros andra 

leverantörer, så svarar man endast: ”Inga kommentarer”. 
 

Alla tester är inom specifikation. Trots detta köper man inte Appros lager, utan 
man beslutar att endast godkänna redan levererat material. 

17 november -08 Nordiska Bult levererar första stödköpet till Tranter. 

Alfa Laval flyttar däremot, utan problem över sina 
avrop till sin andra huvudleverantör, Beck Crespel. 

Varför använde inte Tranter samma lösning? 

Hur kunde Nordiska Bult ta fram detta material på 10 dagar? 

Nordiska Bult:s VD Bernt Ljungqvist påstår i senare telefonsamtal att; ”Det var 
mycket strul och vi hade initialt en leveranstid på 8-10 veckor”. 
När gav Tranter order till Nordiska Bult att köpa material? 

25 november -08 
 

Björn besöker Tranter. Ärendet ej redovisat hos Nordiska Bult. 
Fastställde Tranter nu bytet av leverantör från Nordiska Bult till Alméns Special 
Fasteners? 

26-30 nov -08 

 

Björn besöker leverantörer och kunder i Italien, bl.a. 

Tranter Monza.  
 

 

Varför? Detta är strax innan Björn säger upp sig på Nordiska Bult. 



december -08 Björn har täta besök hos Tranter. Björn säger upp 
sig ifrån Nordiska Bult i tron att han endast har 1 

månads uppsägningstid. 

Nordiska Bult:s VD, Bernt Ljungqvist sätter Björn i karantän under jan-mars 
2009. Vem arbetar inom Almén Special Fastener under denna period? 

Fakturering gentemot Tranter finns bokförd. 

december -08 Tranter innehåller betalningar gentemot Appro. 

Endast mindre, löpande delbetalningar förekommer 
under jan-maj 2009. 

Hävdar att man har haft stora kostnader. Man vägrar dock att redovisa de exakta 

kostnaderna. 

Jan – Feb -09 
 

Nordiska Bult får nu endast leverera mindre delar av 
Tranters behov. Tranter låter dock Nordiska Bult 

vara med och offerera en förfrågan på hela 
sortimentet. 

Tranter anser att Nordiska Bult är nästan 20 % för dyra. Ordern går till Almén 
Special Fastener istället. Hur kan Björn så snabbt ha material tillgängligt för 

leverans? Är detta är planerat sedan länge? 

17 april -09 
 

Tranter avslutar nu sina sista ordrar hos Appro på 
specialartikel ”Ret ring” och standard artiklar ”Kan 

Ban”. 

Även dessa artiklar har nu Björn lyckats lägga upp på lager och börjat leverera. 

juni -09 Möte hos Appro: Joachim Carlbom och Johan 
Nordfeldt (Bolagsjurist Alfa Laval). 
Här erkänner Joachim att allt förtroende för Appro 

var borta när man upptäckte förfalskningarna. 
Nordiska Bult var hans enda alternativ. Beck Crespel 

hade inte kapacitet påstod han. 
Han erkänner också att man till stödköpet ändrat på 

sina materialspecifikationer och alltså inte köpt enligt 
de krav PED ställer och Appro var bundna att göra. 

Efter påtryckningar från Appro och sin egen jurist, 
talar Joachim om vem som varit tillverkare; 

Steadfast via Nordiska Bult. 
Beslut tas om att Anders åker till Tranter och får 

tillgång på alla original dokument kring stödköpet. 

Joachim Carlbom uppträdde mycket nervöst och åt tabletter. 
Johan Nordfeldt höll Joachim kvar på Appros parkering efter mötet. 
Tydligt upprörda samtalade de i nästan 30 minuter. 

 
Varför? 

Troligtvis förstod nu Johan att Appro visste att Joachim hade köpt felaktigt 
material och därigenom äventyrat hela Tranters krav på ersättning. 

 
Han har köpt ett material av Nordiska Bult som inte var godkänt enligt PED:s 

normer och levererat detta till kunder över hela världen. 

15 juni – 09  Joachim Carlbom skickar över Excel-ark som visar 

vad han stödköpt och till vilket pris.  

Innehåller stora felaktigheter på priser och antal. Dessutom är kostnaderna helt 

orimliga. 

16 juni – 09  Anders träffar Joachim Carlbom och Mats 
Martinsson hos Tranter. Får då se enstaka certifikat 
från Nordiska Bult. Joachim lovar att skicka över 

originalcertifikaten senare 
 

 
 

Resultaten ser ”tillrättalagda ut” och Mats Martinsson erkänner; ”det ser ut som 
om vi köpt vanligt ASTM B7 material bara”. 
 



 

16 juni - 09 Anders skickar över en förfrågan till Steadfast, Steve 
Sharp. Men han säger att alla förfrågningar skall gå 

via hans svenska agent: Björn Almén. 
 

Var detta Björns ersättning/belöning för stödköpen? Har det förekommit andra 
ersättningar vid sidan om? 

17 juni - 09 Anders efterfrågar utlovade original certifikat från 
Joachim, men får till svar; ”Ni har sett det som är 
viktigt för er att veta vad det gäller våra 
täckningsköp!” 
 

Varför vägrar man ge oss dessa? 
 

Samtliga inblandade vägrar att visa upp original certifikaten; Tranter, Nordiska Bult 
och Steadfast. 

 
Är de förfalskade? I så fall av vem då? Kostnaden för att ta hem dessa 

värmeväxlare skulle innebära enorma utgifter och förlorade kontrakt för Tranter. 
Även Alfa Laval skulle drabbas hårt om detta kommer upp till ytan. 

 

2010 I skiljedom V130/2009 erkänner Alfa Laval att man 

skickat ut felaktiga produkter till sina kunder och 
riskerar stora kostnader för detta. 

 


