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2008 utsågs Appro till 
gasellföretag av Dagens 
Industri. Framtiden såg 
ljus ut. Men företaget 
blev lurat av sin kinesiska 
partner. I år har Appro 
gått i konkurs.

Först minskade omsättningen 
med 30 miljoner och personalen 
med tio personer.Bakom fallet 
ligger en kinesisk underleveran-
tör som förfalskade certifikat för 
de fästelement Appro levererade 
till Alfa Laval koncernen.

Appros fästelement sitter i 
plattvärmeväxlare som används 
i värmeverk, inom offshore, i 
gruvor och i många andra in-
stallationer med extrema krav 
på tillförlitlighet.

När Appro skrev avtal med Alfa 
Laval under 2006 förutsattes att 
leverantörerna från EU skulle 
bytas ut till kineser som kunde 
sälja till lägre priser.

Via en agent fick Appro kon-
takt med Weidong Song och 
hans företag Sunny Fastener i 
Shaoxing City, en tvåmiljoners-
stad belägen i Zhejiang-provin-
sen.

– Vi gjorde 
en stor sats-
ning på sam-
arbetet med 
Sunny och in-
förde kontroll-
processer och 
ordersystem i 
syfte att säkra 
spårbarhet ge-
nom hela produktionen, berät-
tar Peter Fjordman.

– Allt fungerade bra och vi 
tillhörde de utvalda huvudleve-
rantörerna till våra största kun-
der, Alfa Laval och deras helägda 
amerikanska bolag Tranter.

Peter  
Fjordman.

Gick i konkurs efter Kinabluff

– Fusk har alltid förekom-
mit och det går aldrig att 
skydda sig, säger Hasse 
Eriksson på försäkrings-
bolaget Det Norske Veri-
tas i Stockholm.

Hasse Eriksson vill inte peka ut 
någon region som mer fuskande 
än någon annan men konstate-
rar att det förekommer mindre 
fusk i Nordeuropa än på andra 
ställen.

För att avslöja fusk med för-

falskade papper måste man gå 
till den som ställt ut intygen el-
ler certifikaten. 

– Det är enda säkra sättet, för-
klarar Hasse Eriksson och jäm-
för med tavelförfalskningar, där 
det bara är en expert som kan 

avgöra vad som är äkta vara.
Att konsekvenserna av fusk 

med certifikat blir så svåra som 
i fallet Appro ser han som säll-
synt.

– Jag vet inte någon som 
drabbats lika hårt.

Svårt att skydda sig mot fusk

I november 2008 börjde till-
varon skaka. Tranter kallade 
till möte om att de trodde att de 
hade hittat förfalskade certifi-
kat till Appros produkter. 

En utredning under ledning 
av Appro försökte därefter ta 
reda på om förfalskningar hade 
skett och i så fall hur det gått till. 
Samtidigt stoppade Tranter le-
veranserna från Appro.

– Det tog tre resor till Kina 
innan Song erkände att han för-
falskat certifikaten till vissa av 
de leveranser han gjort till Sve-
rige, säger Peter Fjordman.

Förfalskningarna bestod i att 
stänger som hade giltiga certi-
fikat kapades och levererades 
i nya, kortare längder tillsam-
mans med förfalskade certifikat. 
Siffrorna kopierades från gam-
la certifikat och en falsk stäm-
pel användes för att skapa fal-
sarierna.  

Hos Appro drog man en lättna-
dens suck mitt i eländet. Hade 
materialet varit av sämre kvali-
tet hade kostnaderna för att er-
sätta det varit omöjliga att klara.

– Song tyckte inte att han 
gjort något stort fel eftersom 

kvaliteten på materialet han 
levererade var lika hög hela ti-
den, vilket våra tester så små-
ningom bevisade. Konsekven-
serna av hans fusk knäckte oss, 
säger Peter Fjordman.

För Tranter slutade köpa från 
Appro och Alfa Laval följde efter. 
Från Tranters sida krävdes kom-
pensation för ersättningsköp. 
Rollen som gynnad leverantör 
blev ett extra problem eftersom 
Appro fungerade som lagerhål-
lare för kunderna och blev sit-
tande med praktiskt taget vär-
delösa produkter på hyllorna.

Appro ansåg att kunderna 
överreagerade och det resulte-
rade i en juridisk konflikt som 
fortfarande inte är avgjord.

Under tiden har Appro tving-
ats i konkurs.

 BERTIL JOHANSSON

Det tog tre resor till 
Kina innan han erkän-
de förfalskningarna.

Tobias Johansson avsynar pinnskruvar till Tranter. Han ären av dem som fick lämna Appro före konkur-
sen på grund den kinesiske leverantörens svindleri.


