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Inget vanligt år

Efter en osedvanligt lång och bister 
vinter är det äntligen dags för 
ljusare tider! Det gäller inte bara 
det svenska vädret utan också allt 

spännande som händer på Uddeholm och 
i branschen som stort. På Uddeholm ser 
vi fram emot en mycket speciell händelse – 
 firandet av vårt bolag som fyller hela 350 år! 
I slutet av juni blir det stort kalas för anställda 
med familjer, samarbetspartners och inte 
minst kunder som kommer till Hagfors för att 
delta i festligheterna.

En av alla våra intressanta kunder är ett 
av Europas ledande smidesföretag, Bharat 
Forge Kilsta, som bland annat levererar 
komponenter till fordonsindustrin. Läs mer 
om dem i vårt reportage.

PÅ PRODUKTSIDAN är det fortsatt fokus på 
 material för 3D-printning, och så här långt 
kan vi konstatera att utvecklingen och 
framtidsutsikterna inom additiv tillverkning 
är exceptionella! Under våren påbörjar vi 
dessutom byggandet av den största enskilda 
 investeringen i företagets historia som 
svenskt säljbolag – ett nytt 1 600 kvadratme-
ter stort värmebehandlingscenter i Vetlanda. 
Här kommer vi att kunna erbjuda våra 
kunder flera nya tjänster, bland annat den 
senaste teknologin inom vakuumhärdning. 

Hur ser det ut med tillväxten i vår 
bransch, och då i synnerhet när det gäller 
utbildning av kompetent verkstadsperso-
nal? Det tittar vi närmare på i detta nummer 
där vi möter studenter som med hjälp av 
Uddeholmsstål bygger en racingbil under 
sin utbildningstid på Formula Student vid 
Lunds tekniska högskola.

I BÖRJAN AV ÅRET genomgick vi ett namnbyte 
– Uddeholm Svenska AB blev voestalpine 
High Performance Metal Sweden AB. 

I pra ktiken innebär det ing-
en förändring för dig som 
kund utan vårt erbjudande, 
arbetssätt och vår identitet 
är oförändrad. Namnbytet 
reflekterar egentligen bara 
vår ägarstruktur som är 
densamma sedan 2007 då 
vi blev en del av den öster-
rikiska koncernen voestal-
pine. Vår förhoppning är att 
ni, våra kunder, ska fortsatt 
känna er hemma hos oss 
på Uddeholm!

VÄLKOMMEN
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Andreas Johansson 
Landschef 

 5

 5

 6

10

15

 6

10

15

Supreme 1 | 2018 32

UTBLICK

● Johnny Sjöström, VD Uddeholm, ser med stor 
tillförsikt fram mot en uppväxlad satsning på 
forskning och utveckling (FoU) såväl som till-
verkning av högkvalitativt stålpulver för additiv 
tillverking, även kallad 3D-printning.

Johnny är tydlig med att målet är att Udde-
holm och voestalpine High Performance Metals 
fortsatt ska vara världsledande inom både 
materialprestanda och kvalitet. Det finns inget 
att tumma på när den nya tekniken ska erövras, 
menar han. Hittills har Uddeholm satsat över 
100 miljoner kronor direkt i FoU och tillverkning 
av pulver för additiv tillverkning. 

– Vi förstår vilka parametrar som styr vad 
som ska tillverkas, det är viktigt med ett pulver 
som har rätt yta, rätt rundhet, säger han.

 
VIDARE BERÄTTAR Johnny Sjöström att nästa steg 
i arbetet med att skapa det perfekta pulvret är 
vakuumatomisering, det vill säga att smältan 

inte får kontakt med försvagande syre – även 
det en unik framgångsfaktor för Uddeholm.

– Vi började med ett mer uttalat FoU-arbete 
inom material för additiv tillverkning för tre 
år sedan. I dag har vi flera unika patent på 
AM-pulver. Vi är ensamma på marknaden med 
material som har bra hållfasthet. Enligt vår 
mening är det viktigt att titta på material som 
passar syftet.

– Vår avsikt är inte att ta fram komponenter i 
den nya tekniken utan att förse marknaden med 
högpresterande pulver, säger Johnny Sjöström.

 
HAN FRAMHÅLLER hur viktigt det är att materialet 
svarar upp när det skyddande ytskiktet ska 
sprutas på med laserteknik, det krävs rätt 
finkorniga fraktioner av pulvret. 

– Vi deltar i många olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt kring AM, bland annat med 
Volvo, Gestamp, Husqvarna, danska Grundfos 

med flera. Tillsammans med dem tittar vi på 
hur vi kan utveckla deras verktyg med hjälp av 
3D-printning – precis som i Smart Factory!
SAMMANFATTNINGSVIS framhåller Johnny Sjöström 

att Uddeholms specialstål har hög hållfasthet 
och bra korrosionsbeständighet. 

– Vi tror på tekniken till hundra procent, den 
kommer att bli framträdande, avslutar Johnny 
Sjöström. 

Det har hänt en hel del från hammarsmeder-
nas tunga hantverk till dagens valsverksopera-
törers fingertoppskänsla – men utgångsmate-
rialet är det samma, ett stycke järnmalm.
● Göran Björklund

Jakten på det perfekta pulvret
Från 1600-talets hammarsmedja till 2000-talets 3D-printning. 
Uddeholms resa från stångjärn till specialstålspulver 
sträcker sig över drygt tre sekler och i år firar bolaget 350 år.

TUNGT VÄGANDE ARGUMENT FÖR 3D-PRINTNING
Utöver möjligheten att snabbt ta fram verktyg i kortare serier framhåller 
Johnny Sjöström ytterligare tre tungt vägande argument för 3D-printade 
verktyg:

1. Det går att bygga sensorer direkt i verktyget utan ytterligare mekanisk 
bearbetning.

2. Bättre kylning ger en längre livslängd på ett plastgjutsverktyg.
3. Tack vare effektivare kylning av verktyget kan produktiviteten även öka, 

en plastgjutning tar 45 sekunder istället för 60 sekunder.

”Det är viktigt med rätt pulver 
som har rätt yta, rätt rundhet”,
säger Johnny Sjöström, 
VD Uddeholm.

  ”VI FÖRSTÅR VILKA PARAMETRAR SOM 
STYR VAD SOM SKA TILLVERKAS, DET 
ÄR VIKTIGT MED ETT PULVER SOM HAR 
RÄTT YTA, RÄTT RUNDHET”
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Nytt namn, samma identitet
Uddeholm Svenska AB, Uddeholms säljbolag i Sverige, 
byter namn till voestalpine High  Performance Metals  
Sweden AB.

●  Både Uddeholm Svenska och Uddeholms AB har varit en del av den öster-
rikiska koncernen voestalpine sedan 2007.

– Namnbytet reflekterar egentligen bara vår ägarstruktur och det faktum att vi 
är en del av Europas största stålkoncern, säger Fanny Johansson, marknadschef.

I sak är det dock inget som förändras utan Uddeholm kommer precis som 
tidigare att förse sina kunder med verktygsstål av högsta kvalitet från Uddeholms 
AB och marknadsnärvaron sker fortsatt under varumärket Uddeholm.

Fanny Johansson poängterar att Österrike inte på något sätt kommer att 
påverka Uddeholms varumärke.

– Det är ett nytt namn men inte en ny identitet. Vi fortsätter att leverera bran-
schens mest gedigna expertiskunskap med kundens behov i fokus. 

Förändringen gäller enbart på företagsnamnet, alla säljare nås på samma 
telefonnummer och mailadresser som tidigare. 

INNEHÅLL nr. 1 2018
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UTBILDNING FORSKNING

I sommar kommer material 
från Uddeholm att testas 
under tuffa förhållanden. 
Studenter på Lunds tekniska 
högskola har byggt en egen 
racingbil som de ställer upp 
med i tävlingen Formula 
Student och företaget har 
försett dem med de rätta 
nischade stålprodukterna 
som behövs för att få till en 
vinnarbil.

● – För oss är det viktigt att närvara vid univer-
sitet och högskolor. Det ger en möjlighet visa 
att vi är ett spännande och attraktivt företag att 
jobba på, säger Philip Frifelt Lundqvist, säljare 
Uddeholm.

LTH har deltagit i Formula Student sedan 
2006. Ingenjörstävlingen är världens största 
och går ut på att bygga en racingbil som 
 sedan tävlar mot racingbilar från andra univer-
sitet. De flesta av studenterna som ingår i årets 
lag går kursen LUracing, men även studenter 
som varit med tidigare år deltar för att bidra 
med sin kunskap till att bygga en ännu bättre 
bil än tidigare årgångar.

SVEN KALKAN ÄR PROJEKTLEDARE och teknisk chef. 
Han läser femte året på maskinteknik och har 
varit med två gånger förut.

– Detta blir min tredje bil och det som är så 
roligt med det här projektet är att man verkligen 
pushar sig själv till att lära sig det man måste 
kunna. Även om vi har praktiska delmoment på 
maskinteknik så är utbildningen i övrigt ganska 
teoretiskt uppbyggd. Genom Formula Student får 
vi en helhet från ritning fram till en färdig bil som 
ska fungera i verkligheten, säger Sven Kalkan.

Det handlar inte bara om själva bilen, utan 
också allt runt omkring.

– Förutom design och konstruktion av bilen 
lägger vi stort fokus på marknadsföring och 
att leta sponsorer. Under våren påbörjade vi 
dessutom rekryteringen av studenter till kom-
mande kurser.

Laget är uppdelat i olika projektgrupper som 
Chassis Team, Powertrain Team, Electronics 
Team och Marketing and Partnership.

– Nytt för i år är att man kan vara med i flera 
projektgrupper vilket gör att teamets kompetens 

kan utnyttjas på ett bättre och mer effektivt sätt 
samtidigt som vi förhoppningsvis ökar motivatio-
nen för projektet.

NÄR VI BESÖKER STUDENTERNA på plats i Lund är 
bilbygget i full gång. Philip Frifelt Lundqvist, 
som har haft kontakt med studenterna när det 
gäller val av stål, tycker att det är intressant 
att se hur Uddeholms material används i olika 
komponenter.

– Det är spännande att se hur studenterna 
jobbar. Vi har haft en diskussion kring deras 
komponenter där jag berättat om Uddeholms 
stål och deras egenskaper, därefter har de valt 
de mest lämpliga stålsorterna. 

Sven Kalkan tycker att det känns tryggt med 
Uddeholm som sponsor.

– Det har fungerat väldigt bra och vi får all 
den hjälp vi behöver, dessutom har de ett stort 
utbud och hög kvalitet på sitt stål.

Några av de olika material som används 
i racingbilen är till exempel Uddeholm Orvar 
Supreme, Uddeholm Ramax HH, Uddeholm 
Nimax och Uddeholm Formax.

– Krängningshämmaren som hjälper till 
att stabilisera fram- och bakvagnen är gjord 
i Uddeholm Orvar Supreme. Vi har räknat 
mycket på hållfastheten för att kunna bestäm-
ma lämpligt material och dimensioner. Det nya 
tripodhuset kommer att bli lättare på grund av 
ändrad design, säger Sven. 

Det är studenterna själva som kör bilen och 
årets förare togs ut genom en gokarttävling i 
början av mars.

Enligt tidplanen ska bilen visas upp och 
börja testköras i slutet av april.

– I år satsar vi på att få bilen färdig så tidigt 
som möjligt för att få en längre testperiod. 

Bilen tävlar i olika dynamiska moment – som 
acceleration, manöverduglighet och bränsle-
ekonomi – men även i statiska moment som 
design, hur konstruktörerna motiverar val av 
olika delar på bilen, projektledning, kostnader 
och marknadsföring.

I sommar ska Lundastudenterna tävla med 
sin bil på racingbanorna FS East i Ungern den 
18–22 juli och Hockenheimring i Tyskland den 
6–12 augusti. ● Erica Holm

● I dag finns flera specialiserade gymnasie- 
och yrkeshögskoleutbildningar med inriktning 
på verktygstillverkning, bland annat i Trollhät-
tan, Stockholm, Värnamo, Eskilstuna samt ett 
nystartat så kallat nationellt lärlingsprogram 
inom smala hantverksyrken. Dessutom finns 
det industritekniska programmet i gymnasie-
skolan.

– Utbildning med inriktning på verktygs-
konstruktion är oerhört viktigt för den lokala 
branschens framtida konkurrenskraft, säger 
Andreas Johansson, landschef.

Intresset för de yrkesinriktade programmen, 
 inte minst de tekniska, har haft en negativ 
trend under många år. Framför allt har antalet 

förstahandssökande med bra betyg till flera av 
utbildningarna minskat.

MEN NU HOPPAS MÅNGA i branschen, efter ett 
pånyttfött intresse för ett närmare samarbete 
mellan skola och näringsliv, på en vändning 
och att missmatchningen mellan arbetskrafts-
efterfrågan och vad skolan levererar minskar.

– Dessutom är anställningsbarhet viktigt, det 
vill säga att man har och behärskar grundkun-
skaperna. Sedan är det precis som med alla 
kvalificerade yrken att man får lära sig på plats 
i samarbete med kollegor och kunder, säger 
Andreas Johansson.

 Därför är det glädjande att yrkestävlings-

organisationen World Skills, med ett antal 
partssammansatta huvudmän – fack och 
arbets      givare – kan notera ett ökat intresse 
 bland niondeklassare för yrkesutbildningar. 

INOM FLERA TEKNISKA och hantverksmässiga 
branscher, som motorbranschen, ställs också 
förhoppningar till nyanlända ungdomar som 
skulle kunna ha ett intresse för de arbetsprak-
tiska och tekniska utbildningarna på gymna-
siet.

– I vår roll som ledande leverantör ställer 
vi alltid upp för de utbildningar som finns till 
verktygsmakare och verktygstekniker med 
föreläsningar, studiebesök, tekniskt stöd med 
mera, säger Andreas Johansson. 

Han berättar vidare att den samlade 
stålbranschen arbetar gemensamt med att 
popularisera både utbildningar och yrken som 
leder till den. Det sker i första hand genom 
branschorganisationen Jernkontoret.  
● Göran Björklund

Racing på schematVerktygsmakare 
– hur ser tillväxten ut?

Supreme 1 | 2018 Supreme 1 | 2018

Projektet, eller helårskursen LUracing som hållits sedan 2006, 
antar totalt 30 studenter och alla som studerar på LTH kan söka. 
Projektet startade i USA på 1970-talet av The Society of Auto-
motive Engineers (SAE), som ett resultat av att företagen tyckte 
att de nyutexaminerade ingenjörsstudenterna hade för dålig 
praktisk erfarenhet. I bilbyggarkursen ges mycket praktik.  
Över 600 universitet över hela världen deltar.

Vill du följa studenterna på LTH och 
bygget av deras racingbil kan du göra 

det på Facebook Lund Formula Student 
och på www.formulastudent.lu.se.

54

Industrin skriker efter kompetent verkstadspersonal, bristen 
på personer med rätt utbildning är stor. Det gäller även 
verktygsmakare och verktygstekniker, trots att det är yrken 
med en bra framtidsprognos.

 ”UTBILDNING MED INRIKTNING PÅ VERKTYGS KONSTRUKTION ÄR OERHÖRT 
VIKTIGT FÖR DEN LOKALA BRANSCHENS FRAMTIDA KONKURRENSKRAFT.”

Antalet förstahandssökande 
med bra betyg har minskat till 
många yrkesutbildningar.

Philip Frifelt Lundqvist, säljare 
Uddeholm, provsitter bilen.  
Sven Kalkan, projektledare på 
Formula Student, assisterar. 
Anton Sedin tittar på.
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VÄRDESÄTTER
SAMARBETE

BHARAT FORGE KILSTA och Uddeholm  
har ett gott samarbete sedan lång tid tillbaka.
– Det viktigaste är deras höga kvalitet och goda 

leveranssäkerhet med möjlighet att lagerhålla 
de dimensioner vi köper. Vi uppskattar också 
den personliga kontakten och deras expertis 

där vi kan diskutera olika speciallösningar och 
vilket material som är bäst lämpat till en viss 
applikation, säger Anders Bolinder på Bharat 

Forge Kilsta.

TEXT Erica Holm FOTO Jeanette Larsson
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 SMIDES-
JÄTTEN 

HOS KUNDEN

Anders Bolinder tillsammans med Urban Svensson 
och Per Hedlund vid en smidesdyna för framaxel-
balkar som Bharat är världsledande på.



harat Forge är ett av världens största 
företag inom smide med produk-
tionsanläggningar i Indien, Tyskland 
och Sverige. Bharat Forge Kilsta 
levererar bland annat komponenter 
till europeisk bilindustri.

– Vi tillverkar framaxelbalkar, vevaxlar, styrspindlar 
och länkarmar, mestadels för tunga lastbilar men även 
för personbilar. Vi är en egen enhet men att vara en 
del av en stor koncern som Bharat Forge ger oss extra 
muskler, säger Anders Bolinder.

NÄR REPORTAGETEAMET från Supreme besöker Bharat 
Forge i Kilsta industriområde är det fredag eftermiddag 
och produktionen börjar stanna av inför helgen.

I spåren efter Bofors har det vuxit fram många 
mindre företag och Anders Bolinder ser Karlskoga som 
Värmlands motsvarighet till Gnosjö i Småland.

Bharat Forge Kilsta är en av Uddeholms större kunder.
– Vi levererar varmarbetsstål till deras verktyg och 

har ett väl inarbetat samarbete, säger Per Hedlund, 
regionchef Eskilstuna.

Själva verktyget är avgörande för Bharat Forges 
tillverkning av stora volymer högpresterande, kritiska 
säkerhetskomponenter för fordonsindustrin.

– Det är viktigt att stålet i verktyget är slitstarkt, duktilt 
och har en bra anlöpningsbeständighet för att undvika 
till exempel sprickbildning, säger Per Hedlund.

Bharat Forge Kilsta och Uddeholm har därför täta 
kontakter, något Anders Bolinder ser som en stor 
fördel.

– Vi använder väl utprovade material för bästa resul-
tat och kan ha olika sorters stål, insatser, i samma verk-
tyg. Det är viktigt att satsa på rätt kvalitet i de slitande 
delarna och där det krävs för att få en lång livslängd på 
verktygen. Vi har pågående utvecklingsprojekt tillsam-
mans med Uddeholm för att ytterligare öka livslängden 
på verktygen, säger Anders Bolinder.

Verktygen och de olika stegen i smideprocessen 
är bland annat förslaget, färdigslaget, valsning av 
ingående ämne och skäggverktyg. Varje enskilt verktyg 
har ett unikt individnummer för att ha kontroll på både 
kvantitet och kvalitet. Dessutom synas verktygen noga 
efter varje smidebatch.

 – Varje slag registreras och vi plockar ut ett smide 
i timmen för att se hur det ser ut och om verktygen 
börjar bli slitna. Varje smide är en spegling av själva 
verktyget. Vi arbetar ständigt med att se över vad vi 
kan göra för att öka livslängden på verktyget och få ut 
fler komponenter.

MEN DET ÄR INTE ENBART verktygsstålet som är avgö-
rande utan också själva smidesprocessen. Det är små 
marginaler och det gäller att man smörjer och kyler på 
rätt ställe.

– Det är viktigt för oss med bra flyt i produktionen, vi 

HOS KUNDENHOS KUNDEN
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ser helst att det inte krånglar. Våra kunder är beroende 
av att vi kan leverera och därför känns det tryggt med 
Uddeholm, deras expertis och att vårt samarbete med 
dem fungerar så bra.

För att slippa långa ställtider har Bharat satsat på 
flera uppsättningar av varje verktyg. Bearbetning sker i 
CNC-maskiner och höghastighetsfräsmaskiner som är 
direkt anslutna via ett fiberoptiskt nät till utvecklingsav-
delningen.

CAD/CAM-konstruktör Dick Lindqvist lägger ner sin 
själ i varje konstruktion.

– I samband med att jag tar fram skärunderlag för 
gasskärning som ska till Uddeholm i Hagfors brukar vi 
ha tät kontakt. Det är alltid bättre att ringa en gång för 
mycket än en gång för lite. Det är komplexa säkerhets-
klassade detaljer det handlar om så det är viktigt att 
det blir rätt, säger Dick Lindqvist.

Verktygen och anläggningen för smide är certifierade 
enligt världsstandarden för kvalitet.

BHARAT FORGE HAR OCKSÅ den mest avancerade anlägg-
ningen för slitagetester som är godkänd av globala OEM 
för kontroll av olika komponenter för att garantera en hög 
och jämn kvalitet. Testanläggningen omfattar resonans-
testningsmetoder för böjning och vridning, utmattnings-
provning av vevaxlar för mindre fordon som personbil 
upp till stor kapacitet som vevaxlar för sjöfart och lok.

Utmattningstestning av andra fordonskomponenter 

såsom framaxel och bakaxel utförs med servohydrau-
liskt manöverdon i riggar med mycket hög kapacitet. 
Testet inkluderar påkänningsmätningar, spricksök-
ningstekniker och komplett metallurgisk analys av 
utmattningsfel.

Detta gör att Bharat Forge kan tillhandahålla 
kompletta lösningar till sina kunder från produktidé till 
design och slutligen tillverkning, godkännande och 
testning.

– Vi har totalt fokus på att våra kunder ska vara nöjda 
och att vi kan möta deras krav genom spetskompetens 
i produkt- och processutveckling. 

UNDER ÅREN har Bharat Forge investerat i de allra se-
naste hjälpmedlen för att uppnå kapacitet och förmåga 
i världsklass som till exempel fullt automatiserat smide 
och maskinbearbetningslinjer, de största i sitt slag och 
bland de bästa i branschen. De kompletteras med en 
stark teknisk infrastruktur baserad på IT-plattformar på 
vilka bolaget har byggt en konstruktion av oöverträffad 
design, teknik och innovationer. 

I dag har Bharat Forge kapacitet för att möta den 
globala efterfrågan från sina kunder med sömlös kon-
struktion och design.

Bharat Forges kundbas inbegriper praktiskt taget 
alla globala biltillverkare och backas upp av flera 
decenniers erfarenhet av komponenttillverkning och 
metallurgi. ●

BHARAT FORGE KILSTA
Bharat Forge Kilsta är ett av 
Europas ledande smidesföretag 
och bland de största tunga 
vevaxelproducenterna i Europa. 
 
De ägs av Bharat Forge Limited 
(BFL), en multinationell teknikstyrd 
global ledare i metall med över 
tio tillverkningsanläggningar, 
som betjänar flera sektorer, 
däribland bilindustri, ström, olja 
och gas, byggnation, gruvor, tåg, 
sjöfart och flyg. Det är Indiens 
största tillverkare och exportör av 
komponenter för fordonsindustrin 
och den ledande chassitillverkaren 
i världen.

 ”VARJE SLAG REGISTRERAS 
OCH VI PLOCKAR UT EN 
BIT I TIMMEN FÖR ATT SE 
HUR DEN SER UT. VARJE 
PRODUKTDETALJ ÄR EN 
SPEGLING AV SJÄLVA 
VERKTYGET.”

B

Anders Bolinder.

Anders Bolinder och Urban Svensson från Bharat 
Forge Kilsta (t.v.) samt Per Hedlund, Regionchef 
Eskilstuna, vid en smidesdyna för framaxelbalkar.
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● Kenneth Åsvik berättar att intresset för Udde-
holms nya stål är stort, men för många är det 
en ny teknologi. Det innebär att det tar lite tid 
att förstå fördelarna och att hitta användnings-
områden där man har som mest nytta av 3D-
printning.

– Kanske är tekniken ännu inte redo för 
 produktion av komponenter i större skala, 
men vi märker att fler har börjat upptäcka att 
AM-tekniken passar för verktygstillverkning. 
Det innebär att det efterfrågas nya material 
med egenskaper som ger bra 
prestanda hos verktyget.

Kenneth menar att det därför är 
viktigt att förstå vilka egenskaper 
som krävs av materialet och som 
kunderna vill ha. Här kommer 
Uddeholms 350-åriga historia 
och utmärkta nätverk av duktiga 
medarbetare ute på marknaderna 
till sin rätt för att kunna erbjuda 
kunderna rätt lösning.

– Vi ser att Uddeholms service 
är något som uppskattas även 
inom detta nya affärsområde, 
säger han.

Uddeholm investerade i en 
liten atomiseringsanläggning för 
ungefär ett och ett halvt år sedan. 
Men den har man redan vuxit ur 
och investerar därför i en ännu 
större anläggning med kapacitet 
för att klara efterfrågan under 
de närmaste fem åren. Den nya 
anläggningen beräknas vara i drift 
under hösten 2018.

– Vi har även investerat i ny 3D-
printteknik för att använda i vårt 

forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). Det 
innebär att vi kan utveckla ännu bättre och mer 
specialiserade stål för den nya tekniken. I dag är 
de flesta av våra medarbetare på FoU i Hagfors 
på ett eller annat sätt inblandade i utvecklingen 
av nya AM-stål, berättar Kenneth Åsvik.

FRAMTIDSUTSIKTERNA FÖR ADDITIV TILLVERKNING är 
väldigt positiva och prognoserna pekar fort-
farande på exponentiell tillväxt i försäljning av 
både maskiner och material.

Mognadsgraden varierar dock väldigt mycket 
från bransch till bransch. I vissa branscher 
börjar additiv tillverkning till och med att bli en 
etablerad tillverkningsmetod. Till exempel inom 
aerospace och medicinsk industri, medan andra 
branscher fortfarande är i uppstartsfasen.

– Flera branscher upplever en tillfällig 
nedgång i efterfrågan då tekniken går från den 
hypade fasen, då man provar tekniken, till att 
etableras och verkligen gör nytta. För tillfället 
känns det som att verktygsbranschen är på 
väg in i den tillfälliga nedgången, men framti-
den är fortfarande väldigt ljus när branschen 
fått mogna lite.

Tidigare har printerförmåga och printerformat 
varit begränsade. Utvecklingen inom hela om-
rådet runt additiv tillverkning accelererar, både 
när det gäller printrarna, material och annan 
kringutrustning. Det innebär att printrarna blir 
större och snabbare – redan finns kommersiella 
printrar som kan tillverka detaljer som är 1x1 
meter – allt för att snabba på processerna och 
bli mer konkurrenskraftig mot andra, konventio-
nella tillverkningsmetoder.

– Tekniken är i dag mogen för 
att tillverka de flesta olika sorters 
detaljer, och utvecklas nu i rask 
takt för att kunna tillverka ännu 
större format, både snabbare och 
effektivare. Utmaningen framöver 
är att hitta de rätta produkterna 
och applikationerna där tekniken 
kommer mest till sin rätt och ger 
ett mervärde till den detalj man vill 
tillverka, avslutar Kenneth Åsvik, 
affärsutvecklingsansvarig AM på 
Uddeholm.  
● Göran Björklund

● Företaget gör nu den största enskilda inves-
teringen någonsin i form av ett High Tech Value 
Added Service Center i Vetlanda. 

– Tillsammans med vårt högpresterande 
verktygsstål från Uddeholms AB och vår kom-
mande investering i vakuumvärmebehandling 
så hoppas vi kunna stärka vår position som 
samarbetspartner, säger Andreas Johansson, 
regionchef Växjö.

VIA DET NYA SERVICECENTRET finns möjlighet att 
hantera och såga större och tyngre dimensio-
ner men framförallt att erbjuda den senaste 
teknologin inom vakuumhärdning.

– Vetlanda har ett fördelaktigt läge geogra-
fisk och med en strategisk positionering når vi 
på ett bra sätt ut till våra kunder inom landet. 
Detta tillsammans med en större lagerkapacitet 
gör att vi kan reducera leveranstiden till våra 
kunder ytterligare.  

Förutom värmebehandling, lager och kontor 
med försäljningsavdelning kommer här även att 
finnas konferensmöjligheter.

– Det innebär att vi kommer att ha möjlighet 
att bjuda in våra kunder på plats för till exem-
pel möten, seminarier och utbildning. Närheten 
till lagret ger en extra service. Samordningen 
gör även att vi kommer att kunna backa upp 
varandra bättre internt. Vi märker redan att kun-
derna är nyfikna och positiva till satsningen.

BYGGET PÅBÖRJADES I APRIL och målsättningen 
är att de nya lokalerna på 1 600 kvadratmeter 
ska stå färdiga för inflyttning i november med 
produktionsstart i januari 2019. I inlednings-
skedet kommer 10–12 personer att arbeta i de 
nyetablerade lokalerna i Vetlanda. Möjlighet 
finns att expandera.

– För egen del och efter 16 år i företaget 
tycker jag att det är otroligt spännande att få 
vara med på den här resan och bygga upp 
något helt nytt. Det har hänt mycket inom 
företaget den sista tiden och jag ser fram emot 
uppstarten på plats, det ska bli jätteroligt, 
säger Andreas Johansson. 
● Erica Holm

Det händer mycket inom material för 3D-printning. Uddeholm 
har hittills lanserat ett stål, Uddeholm AM Corrax, och ytterli-
gare material är på gång.

– Nu jobbar vi vidare med att utveckla nästa stål, som vi 
kommer att lansera under detta år. Planen är sedan att lanse-
ra minst ett nytt stål per år under de närmaste fem åren med 
fokus på olika verktygsapplikationer, säger Kenneth Åsvik, 
affärsutvecklingsansvarig AM på Uddeholm.

Nya lokaler och ett värmebehandlingscenter som gör det 
möjligt  att samla lager, försäljning och vakuumhärdning under 
ett och samma tak. Den största, enskilda investeringen i 
företagets historia är nu på väg att bli verklighet.

– Detta höjer vår service gentemot kunderna ytterligare 
och vi kommer att kunna erbjuda fler tjänster samt öka vår 
flexibilitet, säger Andreas Johansson, regionchef Växjö.

Fler nyheter väntar 
inom 3D-printning

Vetlandacenter  
lyfter servicen
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 ”UTMANINGEN FRAMÖVER ÄR ATT HITTA DE RÄTTA 
PRODUKTERNA OCH APPLIKATIONERNA DÄR TEKNIKEN 
KOMMER MEST TILL SIN RÄTT OCH GER ETT MERVÄRDE 
TILL DEN DETALJ MAN VILL TILLVERKA.”

Hallå där
ANDREAS JOHANSSON, 
landschef.

●  Varför satsar ni på ett värmebe-
handlingscenter?

– Vår strategi är att växa bland 
annat genom så kallad value added 
service och kunna erbjuda våra 
kunder vidareförädling av våra stål. 
Vi har ett kunddrivet arbetssätt 
vilket innebär att vi vill vara nära 
våra kunder och möta deras behov. 
Satsningen på ett värmebehand-
lingscenter i Vetlanda är helt i linje 
med detta och vår förhoppning är 
att utvecklas ännu mer och lära oss 
tillsammans med våra kunder när 
det gäller att kombinera stålval och 
värmebehandling för bästa prestanda 
och verktyg med lång livslängd.
Vad innebär den här satsningen 
för er?

– Det är den största enskilda 
investeringen i företagets historia 
som svenskt säljbolag. Vi tror på den 
svenska marknaden och vill kunna 
erbjuda våra kunder ännu bättre 
service, något som också stärker vårt 
varumärke. Genom att satsa på nya 
egna lokaler, som vi kan anpassa 
helt efter våra behov och samla flera 
tjänster på samma plats, ökar vi vår 
leveransförmåga ytterligare.

Kenneth Åsvik.
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VÄRMEBEHANDLINGSCENTER

1 600
Anläggning kommer vara 

på totalt 1 600 kvm.

2019
Centret förväntas stå klart  

i januari 2019.

VETLANDA

I inledningsskedet kommer 10 till 12 
personer jobba i lokalerna.
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 ”Det händer alltid nya saker”
”Hur ska vi utveckla oss i Europa för att bli en än mer attraktiv partner för
våra kunder och samarbetspartners och se till att deras konkurrenskraft
ökar? Vi är nummer ett inom höglegerat specialstål i dag och vi vill förstärka
den positionen genom att erbjuda ytterligare produkter och tjänster som 
till exempel Additive Manufacturing, ytbehandling, värmebehandling och 
bearbetning.”

Dessa och andra avgörande frågor upptar en stor del av Per-Anders Bardhs 
tankar. Som ansvarig för västra Europa (Regional Manager Western Europe) är 
han en viktig del av den strategiska ledningsgruppen vars ansvar är att leda 
stålkoncernen in i framtiden.

TEXT Mona Höynä-Carlsson FOTO Jeanette Larsson

PROFILEN
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I höst firar Per-Anders 

Bardh elva år i företaget.

PER-ANDERS BARDH
YRKE: Regional Manager Western Europe.
ÅLDER: 56 år.
BOR: I västra Göteborg nära vattnet. Här har han bott sedan 
1993 tillsammans med sin fru Karin och sina två barn.
INTRESSEN: Är en aktiv person som uppskattar närheten till 
havet som han även har på somrarna i Bohuslän. Har åkt 
Vasaloppet tre gånger och springer Göteborgsvarvet med 
barnen. Tränar och springer så mycket som möjligt, brukar 

utnyttja hotellens gym när han reser i tjänsten. Båtliv, 
jakt, skidåkning och resor med familj och vänner 

är andra stora intressen.
BAKGRUND: Utbildade sig till civilingenjör 

maskin på Chalmers, gick ut 1987. Har 
arbetat på Statens Provningsanstalt, 
det amerikanska bolaget DuPont 

de Nemours, som vd för 
Profilspecialisten samt som vd för 

Hagmans Kemi.
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● – Det är ett mycket inspirerande uppdrag
och spännande att få vara med i dessa sam-
manhang. Att jobba strategiskt är intressant 
och jag har privilegiet att få göra det tillsam-
mans med engagerade kollegor och medar-
betare, säger Per-Anders som ständigt är på 
resande fot.

– Sedan jag tillträdde den här tjänsten 2013 
reser jag tre till fyra dagar i veckan. Det kan 
tyckas mycket men det fungerar bra, det enda 
som känns lite jobbigt ibland är att vara borta 
från familjen samt långa väntetider på olika 
flygplatser. Särskilt uppskattar jag att få jobba 
runt om i vår koncern och vara delaktig i att 
utveckla bolag samt att få ta del av kulturella 
skillnader och de olika ländernas fokus på olika 
industriområden och nischer.

TILL HÖSTEN ÄR DET elva år sedan Per-Anders 
kom till Uddeholm som vd för svenska och 
norska säljbolagen. Redan tidigt insåg han 
värdet av att samordna olika resurser mellan de 
nordiska länderna, men just då var tiden inte 
mogen. År 2011 togs första stegen i Danmark 
och Finland och han blev vd för den nordiska 
delen. Konceptet har sedan utvecklats vidare 
och omfattar idag administrativa tjänster, eko-
nomi, marknadsföring och tekniska specialist-

kompetenser. Två år senare var det dags för 
nästa steg – ansvaret som Regional Manager 
för Västeuropa.

– Det har varit fantastiska år med många 
utmaningar, till exempel att parera för minskad 
aktivitet inom O&G, men också många expan-
siva aktiviteter inom ytbeläggning, maskinbe-
arbetning, förstärka produktprogrammet samt 
företagsförvärv. Jag hade önskat att jag skulle 
hinna med fler kundbesök, dock träffar jag våra 
kunder på mässor och olika kundevent och i 
samband med speciella projekt.

– DET GÄLLER ATT HA de bästa medarbetarna och
att kunna delegera och ge ansvar! Det ger mig
utrymme att jobba med övergripande frågor
– och den dagliga driften av bolagen sköts av
fantastiskt kunniga och ambitiösa medarbetare.

– Ett område vi arbetar mycket med är additive 
manufacturing – där vi säljer både pulver och 
komponenter. För att erbjuda våra kunder färdiga 
komponenter inom vissa utvalda segment förvär-
vade vi Uddeholm Machining för några år sedan. 
Andra exempel är investeringen i ytbeläggnings-
enheten i Danmark och värmebehandlingscen-
tret som just nu är under uppförande i Vetlanda.

DISKUSSIONEN OM hur företaget fortsatt ska vara 
en attraktiv arbetsgivare är andra exempel.

– Det är av största vikt att vi kan behålla och 
attrahera de medarbetare vi behöver för vår nu-
varande och kommande verksamhet. Vad krävs 
för att vi ska ses som en spännande och utveck-
lande arbetsplats där ungdomar vill arbeta? De 
tänker lite annorlunda än tidigare generationer, 
lite mer ”Vad kan en arbetsgivare erbjuda mig?”. 

Det betyder att stålindustrin måste upplevas 
som mer spännande och att vi måste lyckas 
övertyga de unga att det är här mycket intres-
sant händer, konstaterar Per-Anders Bardh och 
fortsätter:

– Vi i stålbranschen måste lyckas förmedla 
hur modern, internationell, innovativ, digitalise-
rad och ”high tech” stålbranschen är idag. Det 
är också viktigt att framhålla alla de intressanta 
kunder och samarbetspartners som vi har i 
olika länder och som ständigt är på tårna med 
de senaste teknologierna som vi i säljbolagen 
möter och ska matcha med ”state of the art”- 
erbjudanden och lösningar.

EFTER DRYGT TIO ÅR är det tydligt att arbetet fort-
farande känns roligt och entusiasmerande.

– Mitt uppdrag är aldrig statiskt, jag vet 
att det alltid händer nya saker som ger nya 
möjligheter. Det är spännande att få vara 
med och utveckla verksamheten i olika länder 
tillsammans med andra i vårt bolag! Ett av de 
centrala målen är att utveckla vårt affärskon-
cept och ge oss förutsättningar för att kunna ge 
våra kunder en ökad konkurrenskraft gentemot 
sin kundgrupp och inom sitt segment. ●

”SEDAN JAG TILLTRÄDDE DEN HÄR 
TJÄNSTEN 2013 RESER JAG TRE 
TILL FYRA DAGAR I VECKAN.”
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Har åkt Vasaloppet tre gånger!



1668HOS OSS HOS OSSRiksbanken, världens äldsta bank, startar sin 
verksamhet. Samma år grundas Uddeholm.
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Uddeholm fyller 350 år och det 
ska firas i Hagfors den sista veck-
an i juni. Då kommer Uddeholms 
säljbolag och samarbetspartners 
från 90 länder runt om i världen till 
jubiléet för att  fira tillsammans med 
samarbetspartners, anställda och 
deras familjer.

● Uddeholm inleder veckan med konferens i 
Karlstad under två dagar.

– Vi brukar ha flera säljkonferenser under 
sommaren men nu är dessa sammanslagna till 
en 24-timmarskonferens i anslutning till jubiléet. 
Det blir seminarier och middagar för cirka   
200 personer från hela världen, säger Robert 
Gustafsson, varumärkes- och kommunikations-
chef på Uddeholm.

På torsdagen hämtas alla konferensdeltagare 
med 15 bussar och körs till Hagfors.

– Vi är stolta över att genom vårt 350-årsju-
bileum få möjlighet att visa upp vår verksamhet 
och historia för säljbolag och samarbetspart-
ners, säger Robert Gustafsson.

På förmiddagen görs en rundvandring och 
gästerna får möjlighet att titta på värmebehand-
lingsanläggningen och den nya pulveranlägg-
ningen.

– För många blir det första och enda gången 

de får möjlighet besöka vår produktionsanlägg-
ning vilket jag tror blir mycket uppskattat.

Besöket avslutas med lunch och på efter-
middagen inleds själva jubileumsfirandet i 
 Hagfors med en festival.

– Då ska vi fira tillsammans med alla säljbo-
lag, samarbetspartners, anställda och deras 
familjer. Vi hoppas att så många som möjligt vill 
komma, säger Robert Gustafsson.

Det kommer att finnas ett 3 000 kvadratme-
ter stort tält på parkeringen och gräsmattan 
utanför samt stora mingelytor och en scen med 
konferencier och uppträdanden.

– Även allmänheten i Hagfors är inbjuden 
så vi räknar med upp emot 10 000 besökare 
på eftermiddagen och vi hoppas på en härlig 
festivalkänsla. Inledningsvis blir det tal från 
stora scenen följt av artistframträdanden. Vårt 
huvudnummer är en av de största artisterna i 
världen just nu och måste därför hållas hemlig 
fram till slutet av maj.

På kvällen blir det återfärd till Karlstad för de 
inbjudna gästerna och avslutningsvis en stor 
galamiddag för drygt 800 personer med tal och 
underhållning.

Festligheterna är dock inte slut med detta 
utan på fredagen bjuds alla anställda i Hagfors 
med familj in till en stor personalfest.

– Det blir en familjetillställning med skoj för 
både stora och små och vi räknar med drygt 
300 barn på festen. ● Erica Holm

Hallå där 
FANNY JOHANSSON, marknadschef 
på voestalpine HPM Sweden.

●  Den nya marknadsavdelningen på kontoret 
i Göteborg satsar framåt, vad har ni för 
planer?

– Vi kommer framförallt att satsa på fortsatt 
digitalisering av företaget. Vår webbplats har 
fått en mer responsiv design med ett tydligare 
fokus på produkter, applikationer och tjänster 
precis som på den globala webbplatsen för 
moder- och produktionsbolaget. Vi kommer 
även att öka vår närvaro på Linkedin och driva 
fler digitala kampanjer. Vårt mål är att skapa 
ännu bättre förutsättningar för att möta våra 
kunders och samarbetspartners behov. Men 
med detta sagt, digitalisering kan inte ersätta 
allt, det är endast ett komplement till hur vi 
arbetar idag. Vi vet att våra kunder uppskattar 
personlig kontakt och att vi agerar samarbets-
partner genom hela processen, detta kommer 
vi förstås fortsätta med.
Varför är det viktigt med digitalisering av 
företaget?

– Vi vill modernisera synen på stålbranschen 
där det nu är något av ett generationsskifte. 
Dessutom vill vi visa att vi är ett innovativt 
företag som ligger i framkant, något som 
genomsyrar hela vår organisation.
Ni kommer även att satsa på en webbshop?

– Ja vi kommer att lansera den under våren, 
den nya generationen kunder förväntar sig ett 
annat bemötande och är vana vid att kommu-
nicera med företag på ett annat sätt. Om vi 
ska stå oss i konkurrensen måste vi följa med i 
utvecklingen. Vi måste vara nåbara dygnet runt 
och erbjuda möjligheten att lägga en order eller 
offert alla tider på dygnet.
Vad ser ni för utmaningar på marknadssidan 
inom branschen?

– Stålbranschen är en klassisk bransch 
och Uddeholms traditioner går 350 år tillbaka i 
tiden. Därför är det viktigt att visa våra kunder 
att vi kan förnya oss utan att sluta göra det vi 
gör i dag. Digitaliseringen blir en extra tjänst 
och vi kommer givetvis att fortsätta erbjuda 
vår specialistkunskap, ge samma personliga 
service och rådgivning som tidigare till våra 
kunder. ● Erica Holm

Snart är det dags för fest

Johanna Ivansson, marknadsassistent, 
och Fanny Johansson, marknadschef.

Hälsningar från Hagfors!

I sommar blir det festligt i Hagfors.

Besök oss på premiären av Elmia 
3D i Jönköping den 15–18 maj. 
Här kan du ta del av det senaste 
inom additiv tillverkning och upp-
täcka morgondagens produktions-
tekniker inom 3D.

● Elmia lanserar nu Elmia 3D som är en ny 
mässa med det senaste inom additiv tillverk-
ning. Tillsammans med fem parallella produk-
tionsmässor är Elmia 3D en plattform för 
framtidens industri. Här samlas leverantörer av 
maskiner, material och produktionsutrustning.
Företaget är givetvis på plats för att möta be-
fintliga och framtida kunder.

– Det är viktigt för oss att utbyta information 
och ta del av våra kunders erfarenheter samt 
att få förklara för kunderna hur vi kan stötta 
dem genom hela AM-processen, säger Fanny 
Johansson, marknadschef.

I MONTERN MÖTER DU OCKSÅ experten Anton Alveflo 
som är ansvarig för det nya produktionsområdet 
AM i den svenska säljorganisationen.

Han finns på plats för att svara på frågor och 
berätta om Uddeholm AM Corrax som är ett 

AM-stålpulver speciellt framtaget för verktygs-
tillverkning. Tekniken skapar enorma möjligheter 
och lämpar sig för en mängd olika applikationer.

– Vi kommer att ha med oss flera olika prin-
tade detaljer för att kunderna ska få förståelse 
för de olika användningsområdena. Fler och 
fler av våra kunder visar intresse för 3D och 
vi kan visa hur tekniken kan appliceras i just 
deras bransch. Vi hoppas förstås också på att 
möta nya kunder med intresse för 3D.

UDDEHOLM SATSAR LÅNGSIKTIGT på AM och i juni 
i år ska den nya produktionsanläggningen i 
Hagfors för pulver till 3D-printning att stå klar. 
Dessutom siktar man på att lansera ett nytt AM-
pulver varje år de kommande fem åren som 
utvecklas efter kundernas behov.

– Vi är inte bara en stålproducent utan våra 
kunders partner i hela processen och stöttar 
i alla led från material till färdig komponent, 
säger Fanny Johansson.

Elmia 3D blir ett starkt komplement till de 
parallella produktionsmässorna Elmia Verktygs-
maskiner, Elmia Plåt, Elmia Svets och Fognings-
teknik, Elmia Polymer och Elmia Automation 
och kommer att hålla till i Mässgatan i Elmias 
anläggning på en yta om cirka 300 kvm. 
● Erica Holm

Möt oss på 3D-mässa i Jönköping
Träffa oss i 
mässvimlet 

2018!
15–18 MAJ 2018 

ELMIA 3D
Du hittar oss i monter MG 01-13.

13–16 NOVEMBER
SUBCONTRACTOR

Här samlas tillverkningsindustrins 
experter under ett och samma tak och 
med 1200 utställare från runt 30 länder 

skapas helt unika förutsättningar för 
utveckling och lönsamma affärer.

”VI KOMMER ATT HA MED 
OSS FLERA OLIKA PRINTADE 

DETALJER FÖR ATT KUNDERNA 
SKA FÅ FÖRSTÅELSE FÖR DE 

OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDENA. 
FLER OCH FLER AV VÅRA KUNDER 
VISAR INTRESSE FÖR 3D OCH VI 

KAN VISA HUR TEKNIKEN 
KAN APPLICERAS I JUST 

DERAS BRANSCH.”

Anton Alveflo.



www.uddeholm.se

Uddeholm AM Corrax är utvecklat för att möta de höga krav som ställs 
på materialegenskaper inom additiv tillverkning. Med kundens behov  
som ledstjärna och metallurgisk expertis som grund kan nu marknads- 
ledaren Uddeholm leverera det AM-stål som branschen väntat på. 

3D-PRINTING PÅ EN NY NIVÅ

FÖRSTA AM-STÅLET  
FÖR VERKTYG

Sedan 1668 har vi utvecklat innovativa och banbrytande lösningar som skapar mervärde. Våra engagerade medarbetare finns i nästan nittio länder  
och tillsammans levererar vi ökad konkurrenskraft till kunder över hela världen. Välkommen till Uddeholm, #1 inom högpresterande verktygsstål.

KVALITET SOM  
FORMAR FRAMTIDEN

• Korrosionsbeständigt verktygsstål

• Max hårdhet 50 HRC

• Mycket bra homogenitet

• Mycket bra polerbarhet

• Speciellt anpassad för  
AM-teknologi

Uddeholm AM Corrax




