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AP&T
efterfrågan på
presshärdning
ökar kraftigt
Superrena pulverstålen
dubbel livslängd
på verktygen

A Teknik – nu även verktygsmakare

”förvärvet
breddar vår
verksamhet”

utblick

VÄLKOMMEN
Välkommen till årets första nummer av

Supreme! Efter en lång och grå vinter är det dags
att njuta av ljusare tider! Ljusa tider råder också
för Uddeholms globala affärer på flera viktiga
marknader, men på vissa marknader är bilden mer
splittrad. Läs mer om detta på sidan tre.
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Text: Mona Höynä-Carlsson

Vår resa runt om i landet för att träffa

intressanta kunder har den här gången tagit oss
norrut till Robertsfors och A Teknik, en mångårig
Uddeholm-kund som ställer stora krav på kvalitet
och service. I reportaget får vi ta del av deras väg
från liten lokal aktör i Västerbotten till dagens
storföretag i en globaliserad värld.

splittrad världsmarknad

Den tekniska kompetensen och kvalitets-

stål är två viktiga skäl till att A Teknik fortsätter
att vara trogna Uddeholm och vårt nya koncept av
högpresterande pulverstål – Uddeholm SuperClean Concept – lever väl upp till kundkraven.
Uddeholms produktspecialist Kjell Bengtsson
förklarar storheten med pulverstålen på sidan 4–5
och på höstens stora mässa Elmia Subcontractor
får besökarna ta en närmare titt på pulverstålen
– missa inte det! Vi håller som tidigare år till i Dhallen men den här gången på en mer central plats
i hallen – och med ett nytt monterutseende.
Supreme har denna gång även träffat AP&T i

Blidsberg om det snabbt växande segmentet presshärdning och vårt gemensamma utvecklingsarbete.
Annika Lenberg och Krister Pettersson är två
profiler som du får stifta närmare bekantskap
med. Läs om Annikas nya roll som ekonomichef
och om Krister och hans tjänst som platschef för
Uddeholm Machining.
Jämfört med i höstas är det klart mer positiva

signaler i den svenska marknaden och vi på Uddeholm ser fram emot ett spännande och fortsatt
framgångsrikt 2014 tillsammans med er samarbets
partners. Ni är alltid hjärtligt välkomna att kontakta mig eller er lokala säljare med synpunkter på
hur Uddeholm ska utvecklas för att hjälpa er att
uppfylla era mål. Avslutningsvis vill jag önska oss
alla i branschen lycka till med det gemensamma
arbetet!
Bästa hälsningar

Andreas Johansson,
landschef,
Uddeholm Svenska AB
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FRÅGAN: Hur gör Uddeholms svetskurs nytta?
LUKAS JARMOLOWSKI,
Underhållschef,
Thule Sweden AB, Hillerstorp

Dejan KosiĈ,
Servicetekniker,
Thule Sweden AB, Hillerstorp

Svetsreparationer
är en viktig del
i vårt verktygs
underhåll. Det brukar fungera bra och
gör att vi snabbt
kommer igång med
produktionen igen
efter ett haveri på
en verktygsdel. Att göra bra svetsreparationer i verktygsstål kräver
speciell kunskap, erfarenhet och träning. Uddeholms svetsutbildning har
gett oss mycket av detta. Nu gör vi
ännu bättre svetsreparationer. Vi har
sett fördelarna i produktionen och vi
kommer därför att skicka ytterligare
servicetekniker på utbildning.

Jag deltog i
svetsutbildningen
hösten 2013.
Vi hade mycket
bra instruktörer
som var kunniga
och erfarna. De
blandade teori med
praktiska övningar
på ett bra sätt och kunde ge oss råd
och tips under både teoripass och
medan vi svetsade. Det var extra
bra att vi först fick göra en felaktig
svetsning för att sedan göra om och
göra rätt. Det gjorde att man fick
förståelse för hela svetsprocessen
och vad som krävs för att få en bra
svets i verktygsstål.

Asien och USA visar flest ljusglimtar
– Marknadsläget för Uddeholms
verktygsstål är globalt sett ganska
bra, om än något splittrat.
Orden är Pär Emanuelssons, nyutnämnd Vice President för Marketing & Sales på Uddeholms AB och
insatt i det mesta som rör Uddeholms globala affärer.
– Innan jag tillträdde min nya tjänst
ansvarade jag under några år för marknaderna utanför Europa och kunde på nära
håll följa hur oro på den finansiella världsmarknaden påverkar vår affär, liksom de
flesta andra företag som säljer produkter på
en global marknad.

Frankrikes finansiella bekymmer påverkar
efterfrågan negativt, medan det är mer stabilt i Portugal och Spanien för Uddeholm.
Fordonsindustrin är det fortsatt
viktigaste kundsegmentet och står för 46
procent av Uddeholms omsättning.
– Så fort det händer något blir det
därför kännbart för oss. Utvecklingen på
den viktiga amerikanska marknaden är dock
mycket positiv och även i Kina och Tyskland
går fordonsindustrin väldigt bra, vilket gynnar vår affär.
Inom byggnadskonstruktionsindustrin är
efterfrågan mer dämpad globalt sett, vilket
för Uddeholms del påverkar efterfrågan på
stål till aluminiumextrusion.

Uddeholms produktmix utvecklas och
förbättras ständigt och de högkvalitativa
produkterna ESR-stålen och pulverstålen
står för en positiv tillväxt och efterfrågan.
Sammantaget ser Pär Emanuelsson
gott om ljusglimtar när det gäller den globala efterfrågan på Uddeholms produkter,
vilket har resulterat i en högre prognos för
detta budgetår jämfört med föregående år.
– Flera marknader i Asien uppvisar
positiva trender, inte enbart Kina. Flera av
utvecklingsländerna i Afrika, bland annat
Kenya, har också en stark tillväxt – om än
från en grundläggande nivå. På längre sikt
är detta framtidsmarknader för Uddeholm,
konstaterar Pär Emanuelsson.

senareläggning av nya verktygsprojekt är en konsekvens liksom en ojämn
efterfrågan.
– Historiskt sett ser vi en mer splittrad bild
på vissa marknader och regioner än vanligt, vilket främst beror på lokala oroligheter i länder
som Indonesien och Thailand, säger han.
Efterfrågan från andra länder är mer
opåverkad av svängningar i konjunkturen
och växer förhållandevis kraftigt. Uddeholms
verktygsstål säljer bra i Kina och Japan
liksom i Tyskland och USA.
– Hela Latinamerika, exklusive Argentina
och Brasilien, uppvisar en god efterfrågan
och i Egypten går det väldigt bra, trots
oroligheterna där.
I delar av södra Europa är det ekono-

miska läget fortsatt skakigt – Italien och

Pär Emanuelsson (nummer 2 från vänster), Vice President för Marketing & Sales på Uddeholms AB vid
ett besök hos Uddeholm India.
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Text: Göran Björklund

Pulverstålet dubblerar verktygets livslängd
Uddeholms pulverstål är de ultimata stålen för verktygstillverkning sett
till egenskaper och livslängd.
– Gör man en långsiktig ekonomisk och produktionsteknisk kalkyl
för ett verktygs livscykel blir pulverstålet mycket intressant, säger Kjell
Bengtsson, produktspecialist på Uddeholm.
Alla marginaler pressas inom till-

verkningsindustri. Det som förr var kronor
är idag ören och det som förr var leveransdag är nu ett fixerat klockslag.
Minskade toleranser ställer krav genom
hela produktionskedjan ända ner på råvarunivå. Inget får fallera som kan innebära extra
kostnader eller förseningar.
Allt går att föra ner på verktygsnivå. För
den som vill köpa billigt material kan det bli
riktigt dyrt när inte allt vägs in i ursprungskalkylen för verktyget, menar Kjell Bengtsson.
Uddeholms Kjell Bengtsson har

vigt stora delar av sitt yrkesverksamma liv åt
pulverstål. Han har inte bara arbetat i Hagfors, utan även internationellt i Sydostasien
och i Nordamerika under långa perioder.
Denna erfarenhet innebär inte bara stor
global marknadskunskap, utan även stora
kvalitetsinsikter om ståltyper och deras
kvaliteter som kan innebära ökad konkurrenskraft hos slutanvändaren.
Kjell var med nästan från början när pul-

verstålet lanserades under 80-talet på den
nordamerikanska marknaden. Det var när
svenska storföretag påbörjade en etableringsvåg av egna produktionsenheter på den
då ”heta” nordamerikanska marknaden.
Kjells tes är entydig: Genom att välja ett
bättre verktygsstål, som ett pulverstål, får
man inte bara bättre prestanda utan även en
längre livslängd på verktyget.
– Pulverstål används i första hand till
verktyg eller andra applikationer med stora
krav på livslängd och precision, säger han.
– Dess främsta styrka är livslängden. Ett
verktyg tillverkat i pulverstål har normalt
minst dubbel livslängd jämfört med ett
konventionellt verktygsstål, fortsätter han och
summerar att ”sunt förnuft” talar för pulverstål vid tillverkning av verktyg med höga krav.
Pulverstålet är en spetsprodukt med

ett högre pris, men detta ska vägas mot alla
vinster som det innebär.
– Tid för att ta fram ett nytt verktyg för
att ersätta ett utslitet är också pengar.

Pulverstål används framför allt i kallarbetsverktyg och speciellt vid stansning och
formning av detaljer av band- och plåtmaterial. Ju längre serier av en detalj som
ska tillverkas desto mer lönar det sig att
uppgradera verktygen till pulverstål, vilket är
viktigt inom ett flertal applikationsområden
– speciellt inom fordonsindustrin.
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stål används finns inom denna industrisektor,
vilket är skälet till att vi lägger stort fokus på
detta, säger han.

Speciellt vill Kjell Bengtsson nämna

automotivsektorn där det ställs höga krav på
långa serier, hög tillförlitlighet och kostnadsreduktion – där spelar pulverstål en viktig roll.
– De flesta av de applikationer där pulver

En speciell applikation direkt knuten

till fordonsindustrin är det kraftigt ökande
intresset för höghållfasta stål i karosser och
andra bärande detaljer. Dessa stål möjliggör

ökad passiv säkerhet i fordonen, men svarar
även för viktbesparingar som i sin tur leder
till minskad bränsleförbrukning.
– Den höga hållfastheten, säg hårdheten, hos dessa stål ställer ytterst höga krav
på verktygen, och här har pulverstålen en
mycket vital uppgift att fylla, säger Kjell
Bengtsson.

Ett annat användningsområde

är verktyg för finstansning – där det inte får
ske någon kostsam flisning.
– Ser man till ett kallarbetsverktyg utgör
stålet 10–15 procent av hela verktygskostnaden. Sätt den kostnaden och ledtiden
mot att tillverka ett verktyg istället för två.
Tack vare pulverstålets dubbla livslängd och
högre prestanda talar mycket för att satsa
på pulverstål, säger Kjell Bengtsson.
Han säger också att det finns fler
användningsområden för pulverstål än för
kallarbetsverktyg:
– Pulverkompaktering av färdiga eller
”near-net-shape” produkter som blir allt mer
vanliga inom bland annat fordonsindustrin.
– Uddeholm har även tagit fram speciella
pulverstål för plastindustrin och för krävande processer med nötande plaster.
– Vi ser ett starkt växande intresse för att
använda pulverstål också vid tillverkning av vissa utsatta komponenter, bland annat till knivar

Kjell Bengtsson, produktspecialist om Uddeholm SuperClean Concept

Vad är ett pulverstål och vilka är
användningsområdena?
Pulverstål är en form av pulvermetallurgi,
PM. Det innebär att tillverkningen sker
genom att stålet produceras som ett fint
pulver som sedan sammanpressas under
extrem upphettning, så kallad kompaktering, till ett solitt göt som sedan smids eller
valsas på konventionellt sätt.

för fragmentering av metall, plast och gummi
samt processer inom livsmedelsindustrin.

Vad är unikt med pulverstålet?
Tack vare Uddeholms unika process är
det möjligt att framställa ett pulver med
en synnerligen hög grad av renhet. Det
är renheten samt möjligheten att tillsätta
höga halter av kol och metaller, legeringar,
som ger pulverstålet dess styrka och unika
mekaniska egenskaper.

Atomisering
Vid tillverkningsprocessen hälls smältan
i en fin stråle som finfördelas av en
stråle av kvävgas. Under processen,
vid själva atomiseringen, bildas små,
50–100 mikrometer, pulverkorn.
Det fina pulvret fylls direkt i kapslar
som omedelbart försluts och sedan
kompakteras.

Egen FoU-avdelning
i Hagfors
Förmågan att skapa ett framgångsrikt
pulverstål tillsammans med ett eget
intensivt forsknings- och utvecklingsarbete vid stålverket i Hagfors har
gjort Uddeholm till världsledande inom
pulverstål sedan åttiotalet. För att få
en ännu större renhet och ännu bättre
egenskaper har en uppdatering av tillverkningsprocessen nyligen genomförts.
Målet är att uppnå hundra procents
renhet. Ett omfattande forskningsarbete
pågår för att nå målet.

Tredje generationen
pulverstål
Stålsorterna i Uddeholm SuperClean Concept är en ny generation
av pulverstål, där renheten har tagits
till en helt ny nivå tack vare en ny
design av atomiseringsprocessen
och med helt sluten hantering av
pulvret fram till kapselfyllning. Det
rena pulvret kommer helt enkelt
inte i kontakt med omgivningen
under hanteringen.
Framför allt innebär renheten
en väsentligt förbättrad seghet och motstånd mot
urflisningar eller t.o.m.
sprickbildning i högt
belastade verktyg.
Den nya processvägen, med åtföljande prestandahöjning, omfattar
alla Uddeholms
pulverstål.
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PROFILEN
När Uddeholm Machining 2012 blev en del i Uddeholm Svenska AB fick
Krister Pettersson ett erbjudande om att bli platschef på bearbetnings
enheten. Ett erbjudande han inte kunde tacka nej till.

”Kunderna ska alltid få minst vad
de förväntar sig, helst lite mer”
Text: Mona Höynä-Carlsson
Foto: Øyvind Lund

– Även om bearbetning är ett nytt

område för mig är chefsrollen inte ny. Jag
har många års erfarenhet av att leda olika
verksamheter. Specialistkunnandet finns
hos mina medarbetare som alla är mycket
kompetenta.
Blygsamheten lyser igenom när Supreme
intervjuar Uddeholm Machinings nye platschef som även han visar sig vara en mycket
kunnig specialist – inom gjutning.
– Jag har jobbat med gjuteriteknik under
många år och fick 2004 i uppdrag att starta
ett verktygsgjuteri åt Uddeholm. Tyvärr
visade sig efterfrågan inte vara tillräckligt stor
så efter fyra år upphörde verksamheten.
Det var slumpen som ledde in honom
på gjuteriområdet. Gjuteriet i Hagfors sökte
personal och väl på plats fick Krister chans

till vidareutveckling och utbildade sig till
gjuteritekniker i Jönköping.
– Det var helt rätt för mig, och även om
jag inte längre jobbar med gjutning ingick även
produktionsteknik i utbildningen och den
kunskapen är viktig i min nuvarande roll.
Tillsammans med totalt 27 medar-

betare bedriver han en verksamhet som är
specialiserad på bearbetning av komponenter, allt ifrån maskinkomponenter till verktyg.
Affärsidén är att kunna erbjuda kunderna en
helhetslösning genom vidarebearbetning av
det stål de köper av Uddeholm.
– Mitt ansvar är att medverka till att skapa
mervärde åt våra kunder genom maskinbearbetning – alltifrån grovbearbetning till att
tillverka färdiga produkter. Vi jobbar nära
kunderna för att gemensamt utveckla nya
produkter.
Krister Petterssons ansvar innebär

också att hålla koll på vad som sker i maskin
bearbetningsbranschen som genomgår
en snabb utveckling. I det ingår att knyta
samarbetskontakter med företag som ligger
i framkant inom området.
– I allt vi gör gäller det att vara lyhörd, såväl internt i vår egen koncern som gentemot
kunderna. Vi ska se till att vi gör det vi lovar
och levererar i rätt tid, säger han.

Krister Pettersson och Per Asker på
bearbetningsenheten i Hagfors.
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För Krister är kunden lika viktig som
tekniken, de båda delarna går hand i hand. I
grunden finns teknikintresset men med åren
har viljan att utveckla verksamheter som
sätter kunden främst vuxit sig allt starkare.

– Kunderna ska alltid få minst vad de förväntar sig, helst lite mer. Och tack vare mina
medarbetares kunnande och support tror jag
de flesta tycker att Uddeholm Machining är
lätta att ha att göra med.
Blygsam, som sagt – och hårt arbetande för att göra såväl medarbetare som
kunder nöjda. Som en följd av detta ser han
att det mer affärsmässiga målet god lönsamhet och att bli långsiktigt stark som företag
är möjligt att uppnå.
– Att öka omsättningen är en förutsättning och det kommer vi att lyckas med, bland
annat genom vår satsning på att utveckla
extrusionsdelen. Det ser mycket hoppfullt ut!

FAKTA
Krister Pettersson
Yrke: Platschef Uddeholm Machining.
Ålder: 47 år.
Bor: I hus i centrala Hagfors där han
har bott hela sitt liv, förutom två år
när han bodde i Karlstad – han är sitt
Värmland trogen.
Intressen: Jakt, framför allt älg och lite
rådjur samt ett gediget naturintresse.
Skogen lockar även utan bössan. På sommaren är det fiske som gäller.
Extra roligt med jobbet: Att utöver
samarbetet med mina svenska kollegor
få möjlighet att jobba med de nordiska
kollegorna och med jämna mellanrum
träffa kunderna på resor tillsammans
med säljarna.
Krister Pettersson, platschef Uddeholm Machining.
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FAKTA

efterfrågan
ökar på press
härdade detaljer
Presshärdning är ett kraftigt växande segment hos AP&T som är specialiserade på hela produktionslinjer.
– Efterfrågan ökar hela tiden, särskilt inom bilindustrin eftersom presshärdningstekniken gör det möjligt att tillverka lättare och samtidigt starkare
plåtdetaljer, säger Lars-Olof Jönsson, utvecklingschef inom Tooling Solutions.
Här är Uddeholm en bra samarbetspartner när det gäller att välja rätt
stål till rätt applikation.

klimat- och legotillverkningsbranschen.
– Vårt utbud passar de flesta som arbetar med plåtformning.
På verktygssidan konstruerar och tillverkar företaget verktyg för den plåtformande
industrin med ventilationsprodukter, djupdragning och presshärdning som specialitet.
AP&T har arbetat med presshärd-

Text: Erica Holm • Foto: Stefan Persson, Bildbyrån
AP&T utvecklar, tillverkar och

marknadsför automation, hydrauliska pressar, verktyg och kompletta produktionslinjer
för tillverkare av formade metalldetaljer.
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Genom att kombinera sitt produktprogram kan man leverera produktionslinjer för
en mängd olika industrier som fordonsindustrin och tillverkare inom vitvaru-, inomhus-

ning under tio år och är en av de globala
marknadsledarna. Det är framför allt fordonsindustrin som drivit fram presshärdningstekniken eftersom man med presshärdning kan få fram plåtdetaljer som är lättare,
starkare och mer formbeständiga.

AP&T utvecklar, tillverkar och marknadsför automation, pressar, verktyg och kompletta
produktionslinjer för tillverkning av formade metalldetaljer. Företaget arbetar med
formningsteknologi och automatiserade flöden.
Huvudkontoret finns i Tranemo, divisionerna AP&T Advanced Automation, AP&T

Tooling Solutions i Blidsberg och AP&T Press Systems i Tranemo och Lagan. Egna sälj- och
servicebolag finns i Danmark, Tyskland, Polen, Kina, Japan och USA.
Exporten står för cirka 80 procent av företagets omsättning.
Antalet anställda uppgår till cirka 400 i hela koncernen.

» Att välja rätt stål
för respektive verktyg
och applikation
är avgörande för
kvaliteten och
verktygets livslängd. «

– Fordonsindustrin står för övervägande
delen av vår försäljning, säger Lars-Olof
Jönsson.
Efterfrågan förväntas dessutom öka kraftigt, eftersom presshärdade detaljer gör att
fordonstillverkarna kan uppfylla nya, hårdare
miljö- och säkerhetskrav.
Ett arbete pågår ständigt med att

sänka kostnader samt att höja kvaliteten.
– I förlängningen gör det våra kunder mer
konkurrenskraftiga på den globala marknaden, säger Stefan Andersson, marknadschef
inom Tooling Solutions.
AP&T följer sina kunder över världen

och hjälper kunden på alla plan - från produktutveckling till service och support när
utrustningen är i drift.
AP&T har ett samarbetsavtal med Udde-

holm kring leverans, utveckling och utprovning av verktygsstål. Det innebär bland annat
utbyte av erfarenheter i materialvalsfrågor
och gemensamma projekt vid framtagning av
nya verktyg.
– Uddeholm ger oss ett stort mervärde
och deras position som marknadsledande är
betydelsefull för vår satsning. Att välja rätt stål
för respektive verktyg och applikation är avgörande för kvaliteten och verktygets livslängd.
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Uddeholms nya
monterkoncept.

Elmia – årets
viktigaste mötesplats

Vi gör hela tiden olika tester för att vara
steget före och där är Uddeholms spetskompetens viktig för oss, säger Stefan Andersson.
På Uddeholm ser man också stora
fördelar med samarbetet.
– AP&T är en bra partner för oss eftersom vi jobbar på ett liknade sätt genom att
hela tiden sträva efter att ligga i framkant,
säger Anders Johannesson, regionschef på
Uddeholm.

I höst medverkar Uddeholm på
Elmia Subcontractor – norra Europas ledande underleverantörsmässa. Under fyra intensiva mässdagar, 11–14 november, söker sig runt
1 200 utställare från ett trettiotal
länder till Elmia i Jönköping.

De båda företagen deltar även på

varandras seminarier och utbildningar och
bidrar med kunskap från sina respektive nischer. AP&T:s seminarier om presshärdning
har varit ett mycket uppskattat inslag hos
metallformande industrier inom den globala
fordonsindustrin de senaste åren.
Seminarierna som hållits i bland annat
Kina, Brasilien, Japan, USA och Turkiet, har
inneburit stora möjligheter för branschen
att uppdatera sin kunskap om framtidens
metallformningsteknologier. Under 2014
utvecklas seminarierna ytterligare. Ämnet
breddas och temat för seminarierna är
”Advanced Forming Methods and Materials
in the Automotive Industry”.

– För oss är Elmia den viktigaste mö-

I Blidsberg finns en monteringshall för funktionstest av produktionslinor och en bredbordspress för
provning av verktyg. Här är Anders Johannesson från Uddeholm tillsammans med Stefan Andersson
och Lars-Olof Jönsson på AP&T.

AP&T gör sin största investering någonsin, med helt nya produktions
lokaler i Ulricehamn, för att möta den växande marknaden för press
härdning. Anläggningen som är drygt 10 000 m² innehåller, förutom
produktionsytor, även en produktionslinje för presshärdning med
tillhörande lasercell, som kan användas för tester och utveckling av
tekniken. Investeringen möjliggörs med finansiell samverkan med AP&T:s
huvudägare Fairford Europe AB och Attacus Invest AB, båda med säte i
Östersund. Totalentreprenör är Attacus Bygg AB.

tesplatsen som ger oss möjlighet att träffa
i princip alla våra kunder och kollegor i
branschen på ett och samma ställe, säger
Andreas Johansson, landschef för Uddeholm
Svenska AB.
Mässan är en av årets höjdpunkter och
stora delar av organisationen finns på plats.
Montern bemannas av regionchefer och
säljare tillsammans med en del kollegor från
de nordiska säljbolagen.
– Vi ser alla fram emot mässdagarna
som är som en enda stor branschfest. Här
får vi chans att utbyta erfarenheter och tan-

I årets monter kommer större delen av

utrymmet att ägnas åt Uddeholm SuperClean Concept – Uddeholms unika pulverstål som av många anses vara det ultimata
stålet för verktygstillverkning.
– Under våren påbörjar vi kommunikationen om det nya konceptet, bland annat i
form av en annonskampanj och en ny konceptbroschyr som skickas till våra kunder.
Förhoppningsvis skapar det intresse som kan
leda till diskussioner och frågor om pulver-

stålet som vi får tillfälle att besvara på Elmia.
Uddeholms monter kommer precis som
tidigare att finnas i D-hallen, men i år mer
centralt placerad i hallen och med ett helt
nytt utseende.
– Det blir premiär för ett nytt utställningskoncept som vi tror kommer att tilltala våra
besökare. Vi ser fram emot att få träffa alla
samarbetspartners och kollegor i vår monter
under mässdagarna, säger Andreas Johansson.
Mona Höynä-Carlsson

Stora investeringar hos Uddeholm
Uddeholms AB i Hagfors fortsätter
investera för att möta framtidens
krav när det gäller materialegenskaper, kvalitet och utförande på verktygsstålprodukter.
I slutet av förra året togs beslut om

en investering på 60 miljoner kronor inom
maskinbearbetning, lager och logistik.
Uddeholms AB har nu startat förberedelserna för en strategiskt viktig ombyggnad
och investering i en ny maskinpark i Hagfors.
– Det gör det möjligt för oss att effektivisera vår produktion och öka kapaciteten med
en bibehållen eller till och med högre kvalitet
när det gäller specialplattor. Detta tack vare
att de nya maskinerna har högre produktivitet
och precision, säger Boo Rundqvist, kommunikationschef på Uddeholm i Hagfors.
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kar, ta del av trender och varandras kunskap
på ett informellt sätt.

Investeringen är ett exempel på Uddeholms marknadskoncept och varumärkeserbjudande. Utöver själva stålet erbjuds
kunderna service, tjänster och support samt
värmehandling, ytbehandling eller maskinbearbetning. Dessutom garanteras snabba
leveranser genom hög tillgänglighet från
lokala lager.
– Den nya satsningen på finbearbetat
verktygsstål ger oss helt nya möjligheter att
erbjuda våra unika Uddeholmsstål i precis
det utförande som krävs för varje jobb. Det
innebär även att kvalitet, ledtid och service
förbättras rejält, säger Andreas Johansson,
landschef för Uddeholm Svenska AB, och
ansvarig för försäljningen av Uddeholms
material i Sverige.
Uddeholms AB investerar även sammanlagt 100 miljoner kronor i utbyggnad av

sin ESR-kapacitet. Företaget är redan i dag
världens ledande tillverkare av ESR-omsmält
verktygsstål för formverktyg och ser en fortsatt ökad efterfrågan på världsmarknaden.
– För bara något år sedan invigdes den
nionde ESR-ugnen och nu är det dags för
den tionde. Med den nya ugnen kan vi öka
vår kapacitet ytterligare från och med hösten 2015. Marknaden för våra topprodukter
inom högförädlat verktygsstål utvecklas
snabbt och då måste vi se till att strategiskt vara på plats med tillräcklig kapacitet
I samma takt som behovet ökar, säger Boo
Rundqvist.
– De kontinuerliga investeringarna i Hagfors visar att våra ägare tror på oss och att
vi är bra på det vi gör. Det betyder mycket
för regionen och tryggar arbetsplatsen,
säger Boo Rundqvist.
Erica Holm
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Genom att förvärva Duroc Tooling i Robertsfors har A Teknik växlat upp
som mekanisk verkstad.
I dag sker främst verktygstillverkning i Robertsfors, medan finmekanisk
serieproduktion – legoarbeten, utförs i Trollhättan.

Allt från finmekaniska detaljer till tre meters verktyg

A teknik breddar
sin verksamhet
Text: Göran Björklund • Foto: AnnaKarin Drugge
Uddeholm är en mångårig leverantör av

verktygsstål till verksamheten i Robertsfors.
– Vi har kunder med höga kvalitetskrav,
något som i sin tur innebär att vi ställer
krav bakåt, i leverantörskedjan, sammanfattar Bengt Strandberg, försäljningsansvarig
på A Teknik i Robertfors, varför de väljer
Uddeholm som leverantör.
Vi möter honom på den västerbottniska
industriorten strax norr om Umeå tillsammans med Per Hedlund från Uddeholm.
Det är till stor del mot automotive
industrin som A Teknik tillverkar verktygen
i Robertsfors, men även annan tillverknings
industri förekommer i kundregistret.
– Vi har Volvos hyttfabrik och Gestamp
HardTech, tidigare SSAB HardTech, här längs
kusten.
– De är båda stora aktörer med omfattande leverantörsled, där vi är en av leverantörerna till dem och deras leverantörer,
säger Bengt.
Han berättar att A Teknik har en väl
upparbetad kundbas som etablerad verktygsmakare. Kunderna finns från Olofström
till Luleå samt i några fall även utomlands.
Dock känner företaget av den
press som råder inom västeuropeisk
fordonsindustri. Denna press, när allt fler
slåss om en allt mindre kaka, fortplantar sig
ända ner på verktygsnivå.
– Mycket står och väger, man avvaktar
med sin beställning samtidigt som vi ser att
fler större aktörer, främst tyska verktygs-
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tillverkare, försöker ta sig in på den svenska
marknaden. Under tiden försöker vi att utveckla vår egen affär, säger Bengt Strandberg.
– Den som har gjort ursprungsverktyget får även göra det nya verktyget när det
gamla ska ersättas.
Han berättar om den alltmer globalise-

rade värld som A Teknik verkar i som även
medför strukturella förändringar. Ett exempel på detta är att tidigare tämligen raka
inköpskanaler, nästan ner på personnivå, har
ersatts med europeiska anbudsförfrågningar
till 10–15 olika verktygsmakare som ska
besvaras på engelska via internetportaler.
– Men sådant lär man sig efter att ha
gjort det några gånger, konstaterar Bengt.

Fakta
A Teknik grundades 1983 och
består av två delar. Dels den ursprungliga delen i Trollhättan med ledande
tillverkning av små till medelstora
finmekaniska detaljer i kortare serier.
Det andra delen etablerades 2012 vid
förvärvet av Duroc Tooling i Robertsfors, nu A Teknik i Robertsfors, en av
Sveriges största verktygsmakarfabriker.

Ägs av: Företaget ägs sedan 2010 av
industrikoncernen IndVelop.
Antal medarbetare: Cirka 50.
Omsättning/år: Cirka 70 Mkr.

A Teknik i Robertsfors har sitt ur-

sprung i ASEA:s verktygsbod som etablerades på 50-talet. Verktygstillverkning och
renovering av verktyg dominerar verksamheten, men även viss legotillverkning och
andra finmekaniska uppdrag som prototypproduktion och renovering av mekaniska
komponenter förekommer.
– Vi är stolta, erfarna, kunniga och kvalitetsmedvetna verktygsmakare, svarar Bengt
Strandberg på vår fråga om verksamhetens
inriktning – om företaget är en traditionell
mekanisk verkstad eller specialiserade på
verktygstillverkning.
Den enskilt största kunden inom
verktyg är Gestamp HardTech i Luleå. De
presshärdar och bearbetar till i huvudsak
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strenght • innovation • knowledge
Ledord inom Uddeholm

Bengt Strandberg, försäljningsansvarig på A Teknik

fordonsindustrin. Inom legotillverkning är
kundkretsen högst varierande med en viss
inriktning på högt bearbetade komponenter
till kunder med höga krav.
– Självfallet märker vi av den värld som
våra kunder lever i. Precis som allt som sker
kring Umeverken där hyttmonteringen upphör och utökas med pressning och annan
plåtbearbetning, säger Bengt och konstaterar att man fortsatt måste ”takta upp med
nya idéer, utveckla sin egen affär” och att
det är skillnad på att vara verktygsmakare i
Västerbotten jämfört med i industriintensiva
Småland – även om man är erkänt duktig.
Han säger också att det steg som
A Teknik i Trollhättan tog när de 2012 förvärvade Duroc Tooling i Robertsfors är ett
steg i rätt riktning för båda verksamheterna.
Företaget måste bli större och bredare för
att kunna möta upp både stora, differentie-

rade beställningar och de snabba kast som
konjunkturförändringar kan innebära – samt
finna synergieffekter.
2014 är A Teknik en starkare leverantör
inom verkstadsindustrin som kan rita, konstruera, utveckla och tillverka både verktyg,
prototyper och precisionskomponenter.
A Teknik har en modern maskinpark
och kompetent och erfaren personal som
mer än väl möter kundernas behov. Nyligen
investerades ett antal miljoner kronor i ett
stort golvfräsverk. Vidare har de en egen
1000-tons provpress.
När det gäller vilken typ av verktyg som
företaget tillverkar är 60 procent för klipp
och 40 procent för press (50/50 mellan kallrespektive varmpress).
Verksamheten drivs i tvåskift för att hålla
nere ledtiderna samtidigt som maskinernas
beläggnings- och utnyttjandegrad blir högre.

ny på jobbet
Grattis Annika Lenberg till din nya tjänst
som ekonomichef på Uddeholms huvudkontor i Göteborg!
– Tack, det känns väldigt bra! Efter många år som
redovisningsansvarig är det spännande att ta
ansvaret ett steg vidare. Mitt nya ansvarsområde
är större och innebär bland annat att jag är chef
för fem personer på ekonomi-/IT-avdelningen.

Texter: Mona Höynä-Carlsson

» Vi sysslar med hjärnkirurgi
inom metall. Det får inte bli fel.«

Hur ser du på din nya chefsroll?
– Det är en rolig utmaning även om det inte är
så stor skillnad eftersom jag har fungerat som
arbetsledare tidigare. Det är viktigt att få avdelningen att fungera så bra som möjligt så att alla
trivs och kan utföra sitt arbete i en positiv anda.
Vilken är din inriktning?
– Ekonomifunktionen är en serviceorganisation
som ska underlätta för övriga i bolaget. Min drivkraft är att förse alla i företaget med ekonomisk
information för att ge säljare och övriga medarbetare bra förutsättningar i sitt arbete.
Du ingår numera i ledningsgruppen, vad
innebär det för dig?
– Framför allt att jag får mer insyn i helheten
och att jag får möjlighet att bidra med att
utveckla företaget, vilket känns både roligt och
som ett stort ansvar.

Ur backspegeln

Folkskolans anfader startade
sin bana på Uddeholm
Flera personer som satt avtryck i den svenska historien har startat sin gärning på Uddeholm. Torsten Rudenschöld, som räknas som den svenska
folkskolans grundare, är en av dessa.
Han levde mellan 1798 och 1859 och var svensk greve,

Kundkrav och tradition
Uddeholm har varit en viktig leve-

rantör till A Teknik sedan ASEA-tiden.
– Uddeholm har ett brett och genomtänkt produktprogram, snabba leveranser
och de håller vad de lovar. Det är riktiga
grejer med pulverstål i topp.
Orden kommer från Bengt Strandberg
på A Teknik.
– Lägg sedan till den tekniska kompetens och leveransförmåga som Uddeholm
erbjuder sina kunder. Vi får den assistans
som vi behöver eftersom det inte får bli
fel – säg att vi sysslar med hjärnkirurgi
inom metall.
Bengt säger att han ser en stor förtjänst med att Uddeholm namnger varje stål.
– Pratar vi om Orvar och inte en massa
siffror och bokstäver enligt e-norm, så vet
alla vad Orvar är.
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– Det handlar om att eliminera felkällorna. Ta Vanadis 4 Extra SuperClean, även
det är välkänt hos kunderna.
– Säger vi att vi använder Uddeholm, så
behöver vi inte övertyga kunderna.
Han betonar att de mjuka värdena
är viktiga vid val av verktygsstål.
– Vi köper kompetens och funktion.
Vi hoppas på att nästa led uppfattar det
på samma sätt även om de har en stark
fokusering på priset.
Frågar man en verktygsmakare, som
mångårige medarbetaren Kalle Jonsson,
instämmer han med Bengt – han och
hans kolleger på A Teknik värdesätter
Uddeholmsmaterial och funktion.
– Säg att genvägar kan bli senvägar,
avslutar Bengt Strandberg på A Teknik i
Robertsfors.

Fakta

Kalle Jonsson, verktygsmakare.

Namn: Annika Lenberg.
Ålder: 45 år.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd i Uddeholm: I 16 år, började som
redovisningsansvarig 1997.
Bor: I Göteborg.
Familj: Man och två barn.

Rudenschöld hade sett hur de ofta ensidiga och
fysiskt tunga arbetsuppgifterna slet på arbetarnas kroppar
och ville förbättra deras levnadsvillkor. Han lät därför bygga
en gymnastiksal i Stjernfors där arbetare, men också barn och
hemmafruar kunde träna.
Efter tre år inom Uddeholm lämnade han trakten och
flyttade till grannskapet där han öppnade en skola och fortsatte att förkunna utbildning och hälsa så till den milda grad
att han idag betraktas som den svenska folkskolans anfader.
1853 tilldelades Rudenschöld ett anslag för resor inom landet
till folkundervisningens främjande och författade tre år före
sin död Svenska folkskolans praktiska ordnande 1856.

HOS UDDEHOLM

militär och pedagog. Rudenschöld föddes i Närke men blev
efter studier i Uppsala underlöjtnant vid Skaraborgs regemente. År 1824 lämnade han krigstjänsten och köpte ett litet
hemman i Värmland. Sex år senare, 1830, antog han plats som
förvaltare av Stjernfors bruk som tillhörde Uddeholmsbolaget. Under samma period byggdes den allra första skolan i
bygden av dåvarande disponenten på Uddeholmsbolaget, Jonas
Waern, som fick stort stöd av en av sina förvaltare, Torsten
Rudenschöld.
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Some things last forever
U D D E H O LM SUPE RCLE A N CO NCEP T
D E U LTIM ATA P ULV E R STÅLE N

Även det mest hållbara av de vanliga verktygsstålen går
sönder med tiden. Det innebär oönskade produktionsstopp,
förseningar och sämre kostnadseffektivitet. När Uddeholm
lanserade den tredje generationens pulverstål (PM-stål),
gav vi verktygsmakarna och verktygsanvändarna runt om i

www.uddeholm.se

världen förutsättningen att uppnå den bästa totalekonomin.
Nu introducerar vi Uddeholm SuperClean Concept, som
bygger vidare på den succén. Med unika egenskaper och
ojämförbar renhet är PM-stålen utvecklade för att ge dig det
optimala slutresultatet – byt till ett bättre stål.

