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LEDARE

GODA TIDER!

Regeringen har aviserat stora satsningar på export och nyindustri
alisering. Den nyligen presenterade strategin anger fyra utmaning
ar för den svenska industrin – digitalisering, hållbarhet, kompetens 
och innovationskraft.

Supreme har intervjuat Carola Öberg, Gnosjö
bygden, som deltar i regeringens Innovations
råds möten kring hur vi skapar framgångsrika 
företag. Hon bryr sig speciellt om de små och 
medelstora industriföretagen där Uddeholms 
kunder och i sin tur deras kunder finns.

– Vi måste sträva efter att skapa nya kun
skapsmiljöer, bygga nya nätverk och gräns
överskridande samarbeten för att skapa nya 
förutsättningar för globala relationer och affärer. 
Små och medelstora företag spelar en viktig roll 
för Sveriges tillväxt och det är här som de nya 

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS FÖRSTA nummer av 
Supreme! Högkonjunkturen som inleddes i 
höstas verkar vara här för att stanna ett tag 
till. Räntan är fortsatt historiskt låg och vi 
gläds åt en välmående verktygs och bear
betningsindustri och hoppas att regeringens 
satsningar på export och nyindustrialisering
ar ska få våra små och medelstora indu
striföretag att nå nya framgångar. Hur detta 
ska gå till berättar Carola Öberg, medlem i 
Innovationsrådet, mer om inne i tidningen.

Ett av många framgångsrika industriföre
tag är Isaberg Rapid, som är ett av världens 
ledande företag i sin bransch – häftbran
schen. Supreme har besökt det småländska 
företaget vars historia tog sin början för hela 
åttio år sedan! Hur man lyckats utveckla 
och ständigt förbättra verksamheten kan du 
läsa i vårt reportage om Isaberg Rapid.

SKRYT LUKTAR ILLA, det kan nog de flesta 
hålla med om, men ibland är det svårt att 
vara ödmjuk. I det här numret slår vi oss lite 
för bröstet när vi presenterar nästa genera
tions pulvermetallurgiska stål – Uddeholm 
Vanadis 8 SuperClean. Och det med rätta 
hoppas och tror vi eftersom vi vågar lova 
att det nya högpresterande verktygsstålet 
kommer att leva upp till de mest högt ställda 
kraven när det gäller kvalitet och prestanda.

Ödmjukhet utmärker desto mer Petter 
Damm, som du kan läsa om i vårt Profilen
reportage. Som ansvarig för produktchefer
na för Uddeholms fem produktområden och 
med många års erfarenhet av internationellt 
arbete lyfter han fram sina medarbetare och 
deras betydelse i kundarbetet. 

SOM VANLIGT HOPPAS VI få träffa er, våra 
kunder och samarbetspartners, i Jönköping 
i november på mässan Elmia Subcontractor. 
Den här gången har vi flyttat från hall D, ni 
hittar oss i stället i hall A. Hjärtligt välkomna!

MEN INNAN DESS 
önskar jag er alla en 
riktigt skön sommar 
och trevlig läsning!

Ny strategi för  
nyindustrialisering

I första hand 
jobbar vi inom 

företagens nätverk för att 
hitta kompetent personal. 
Lokal annonsering är en 
annan kanal. Vi har ett gott 
samarbete med gymna-
sium och högskola för att 
säkerställa framtida behov 
av personal. Personal som 
visar intresse och kompe-
tens ska även kunna byta 
tjänster internt i företaget.

PETER ALM, CEO
Hydroforming Design  
Light AB

PER-ANDERS SÄLL 
ANDERSSON, VD
W-Tools AB

MARTIN BEXDAL 
marknadschef
Speedtool AB

FRÅGAN HUR JOBBAR NI MED REKRYTERING?
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TEXT GÖRAN BJÖRKLUND

CAROLA ÖBERG.  
Projektledare i Innova-
tionsfabriken. Tidigare 
marknadsansvarig,  
exportansvarig och 
vd i USA på Etac samt 
affärscoach i Science 
Park-systemet i  
Jönköpings län. 
Medlem i Innovations-
rådet som instiftats av 
regeringen.

VÄLKOMMEN
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Vid de senaste 
rekryteringarna har vi 

valt att samarbeta med ett 
rekryteringsföretag. De har 
de rätta verktygen för att 
hitta personal som motsva-
rar de högt ställda krav och 
förväntningar vi har på våra 
medarbetare.

Vi använder 
såväl sociala som 

konventionella medier, 
olika kontaktforum och 
rekryteringsföretag. Vi 
hittar sällan helt nyckel-
färdiga yrkesmän. För oss 
är det viktigt att sprida 
varumärket så att våra 
framtida medarbetare 
söker sig till oss och då 
redan är familjära med vår 
vision och våra mål.
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Andreas Johansson 
Landschef,  
Uddeholm Svenska AB

FOTO NINNI ANDERSSON



Genom att lyssna till drivna  
företagsledare kan vi bli bättre på  
att utnyttja vårt entreprenörsarv  

och skapa förutsättningar baserat på  
företagens villkor."

Carola Öberg

MARKNAD
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jobben kan växa fram, säger Carola Öberg som 
är imponerad av att mycket har skett på kort tid 
i Innovationsrådets arbete rörande innovation i 
SMEföretag.

Dagens SMEföretag, små och medelstora 
företag, ska bli morgondagens storföretag. 
Frågan är hur detta ska gå till.

– Genom att lyssna till drivna företagsledare 
kan vi bli bättre på att utnyttja vårt entrepre
nörsarv och skapa förutsättningar baserat på 
företagens villkor, säger hon och tillägger:

– Entreprenörskap handlar om människor och 
drivkrafter, om att se möjligheter där andra ser 
problem.

ENLIGT CAROLA ÖBERG måste vi bli bättre på att 
skapa nya synsätt och nya behovsdrivna ut
vecklingsprocesser. Genom att skapa proaktiva 
samarbeten som drar nytta av att kombinera 
kompetenser mellan näringsliv och akademi, 
offentliga aktörer och stödprogram, investerare 
och SMEföretag går det att hitta gemensamma 
lösningar, menar hon.

– Offentligt stöd är av stor betydelse och i 
dag finns det många initiativ och projekt som 
främjar tillväxt genom att förbättra förutsätt
ningarna för innovation i mindre företag. Men 
forskning visar att stödprogrammen uppfattas 
som komplexa. 

NACKDELEN MED DET menar hon kan vara att 

det är svårt för företagen att sätta sig in i i vilka 
möjligheter och stöd som finns, vad de innebär 
och vart de ska vända sig för att få del av de 
resurser som reserverats för dem.

– Innovationsstödsystem som gynnar tillväxt 
i små och medelstora företag behöver också 
uppmuntra genomförandekraft. Satsningen för 
företagens fortsatta utveckling bör ses ur ett 
helhetsperspektiv och ta hänsyn till företagens 
behov. Att uppfinna nya affärer kan kräva incita
ment som kompetenslyft, ny kunskap, kapital
försörjning och integration.

EN UTMANING FÖR SME-FÖRETAG är att vardagen 
redan tar så mycket i anspråk, enligt Carola. I 
enkäter som hon har genomfört är tid, priskon
kurrens och lämplig arbetskraft utmaningar som 
företagen själva lyfter fram. De pekar även på 
behovet av omvärldsanalys och att blicka fram
åt. Även interna arbetssätt och engagemang 
rankas högt som tillväxthinder i de enkäter som 
genomförts.  

FOKUSOMRÅDEN för den svenska industrins 
omställningskraft anges i den nya strategin 
främst fyra områden vara – Industri 4.0, hållbar 
produktion, kunskapslyft industri samt testbädd 
Sverige.

Uddeholm har genom branschorganisationen 
Jernkontoret deltagit i regeringens dialogmöten 
kring nyindustrialiseringens strategi.

INDUSTRIALISERINGSSTÖD

I Sverige har vi fyra rådgivande industrikans-
lar och ett innovationsråd som ska stötta 
regeringens innovations- och nyindustriali-
seringsarbete. 

INDUSTRIKANSLAR, som ska stödja regeringens 
arbete med att utveckla Sverige till en stark 
industrination, är Olof Persson, tidigare vd AB 
Volvo, Lisa Lindström, vd designbyrån Dober
man, Pia Sandvik, ordförande för forsknings
nätverket RISE, och KarlGustaf Ramström, vd 
produktutvecklingsbolaget Prevas. 

INNOVATIONSRÅDET, som ska skapa förutsätt
ningar för fler framgångsrika företag som 
efterfrågar arbetskraft, har för närvarande åtta 
medlemmar – utöver statsminister Löfven och 
ett rullande schema med ministrar. 
De är Ola Asplund, IF Metall, Mengmeng Du, 
Skandia, Charles Edquist, Lunds Universi
tet, Pam Fredman, Göteborgs Universitet, 
Darja Isaksson, Ziggy Creative Colony, Johan 
Rockström, Stockholms Universitet, Karl Henrik 
Sundström, Stora Enzo, Jane Walerud, entre
prenör, Hans Vestberg, Ericsson, och Carola 
Öberg, Gnosjöbygden.

NY STRATEGI

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi ska 
stärka företagens omställningsförmåga och 
konkurrenskraft och har därför valt ut fyra 
fokusområden av särskilt vikt för detta:

INDUSTRI 4.0 – Företag i svensk industri ska vara 
ledande inom den digitala utvecklingen och i 
att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
HÅLLBAR PRODUKTION – Ökad resurseffektivitet, 
miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska 
bidra till industrins värdeskapande, jobbska
pande och konkurrenskraft.
KUNSKAPSLYFT INDUSTRI – Kompetensförsörj
ningssystemet ska möta industrins behov och 
främja dess långsiktiga utveckling.
TESTBÄDD SVERIGE – Sverige ska vara ledande 
i forskning inom områden som bidrar till att 
stärka den industriella produktionen av varor 
och tjänster i Sverige.

>>>

PLAST4FUTURE HAR PÅGÅTT sedan 2013 och fick 
2014 det prestigefulla EUpriset ”Best ongo
ing Project”. Utgångspunkten är att naturen 
är en närmast oändlig källa att ösa ur när det 
gäller att med hjälp av nanoteknik ta fram nya 
tekniska lösningar och material till tillverknings
industrin – inte minst då inom plasttillverkning. 
Exempel på detta kan vara en fjärilsvinge där 
den klara färgen härrör från ytstrukturen på 
vingen eller ett lotusblad som är mjukt och 
självrengörande.

– Projektet har lett till att en ny teknik 
utvecklats för att uppgradera och förbättra 
befintlig formsprutningsteknik för tillverkning av 
plastkomponenter med färg eller antireflektiva 
effekter som kommer från nanomönster på ytan, 
berättar Anna Medvedeva.

DEN NYA TEKNIKEN kommer att avsevärt förenkla 
införandet av nya produkter på marknaden 
samtidigt som det blir säkrare att producera 
och använda. Tekniken kommer att möjlig
göra tillverkning av plastytor med flera olika 
funktioner med hjälp av samma material. Detta 
förenklar även återvinning och stöder produk
tionsfilosofin från ”vagga till vagga” – med 
andra ord ett hållbarhetstänk.

Genom modern nanoteknik kan plastens 
olika färger i framtiden skapas direkt i verktyget 
istället för att läggas på i efterhand.

– Det innebär stora fördelar, inte minst för 
miljön, eftersom produkterna efter tillverkning 
i olika europeiska företag inte längre behöver 
skickas till Asien för ”målning” och sedan 
tillbaka till Europa för paketering i de olika slut

produkterna. Med den nya tekniken kan man 
klara flera moment samtidigt.

ETT ANNAT OMRÅDE för tekniken är inom 
fordonsindustrin där det är möjligt att göra ett 
speciellt mönster på insidan av plastglaset till 
en bilstrålkastare, vilket förhindrar imbildning 
på insidan av strålkastaren.

– Uddeholms del i projektet har varit att ta 
fram ett stål som lämpade sig för den här typen 
av mönstring. Materialet behövde vara mycket 
rent och finkornigt och skulle samtidigt ha en 
bra värmeledning och vara möjligt att maskin
bearbeta i härdat tillstånd. Detta för att skapa 
en mycket fin ytjämnhet på den bearbetade 
ytan.

Flera av Uddeholms befintliga material 
testades men inget av dessa passade riktigt 
in på den specifika kravprofilen. Efter en intern 
utvecklingsprocess och teoretiska beräkningar 
tillverkades fem olika femtio kilos provsmältor i 
forskningens laboratorieugn. Efter ett flertal tes
ter visade det sig att ett av materialen uppfyllde 
de krav som projektet krävde.

– Det material som utvecklas i projektet kom
mer definitivt kunna leva upp till de specifika 
branschkrav som finns inom plastindustrin, 
inklusive fordons, belysning och leksaksindu
strin, säger Anna Medvedeva och konstaterar 
att Plast4Futures nya teknik kommer att säkra 
ett bestående värde och långsiktigt stödja 
europeisk konkurrenskraft då det möjliggör en 
kostnadseffektiv och flexibel nanotillverknings
process.

MONA HÖYNÄ-CARLSSON

FORSKNING

Plast med naturen som 
inspirationskälla
Naturen är en inspirationskälla i det stora framtidsprojektet  
Plast4Future som Uddeholm är en del av tillsammans med  
partners som Lego och Fiat.

– Syftet med projektet är att i framtiden kunna ersätta färger 
och kemikalier i dagens plasttillverkning för att minska miljöbelast
ningen i produktionen, säger Anna Medvedeva, ansvarig för 
 produktutveckling på Uddeholm.

NANOTEKNIK

Nanoteknik kommer från 
grekiskan och betyder dvärg. 
Det är en teknik eller tekniska 
detaljer som är ytterst små, 
1–100 nanometer i storlek.
Nanoteknik är en teknologi 
som definieras av att arbeta 
med, och/eller framställa 
saker på, atomstorlek. Det 
handlar om att utforska 
och använda atomer och 
molekyler för att designa nya 
material, komponenter eller 
system som kan förbättra el-
ler få fram nya egenskaper.
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HOS KUNDEN

DET ÄR HÄFTIGT ATT 
DRIVA UTVECKLINGEN.
SKA MAN FÄSTA 

NÅGOT SKA MAN TÄNKA PÅ RAPID 
OCH INGET ANNAT."

 P
atrik Arklöf, underhållsansvarig på 
verktygsavdelningen, tar emot  
Supremes reportageteam och 
berättar stolt att Isaberg Rapid har 
försäljning till över 130 länder. 

– Vi arbetar hela tiden med att få 
fram nya innovativa produkter och har en stän
dig utveckling av produktionsprocessen.

Det är ett företag med lång och intressant 
historia vi besöker. Allt sedan starten 1936 har 
verksamheten utvecklats i takt med föränd
ringar i omvärlden.

I dag är Isaberg Rapid verksamt inom tre 
affärsområden – kontor med tillverkning av häft
apparater och hålslag, verktyg för byggnation 
och konstruktion och inbyggda häftkassetter till 
kopiatorer och skrivare. Verksamheten omfat
tar hela produktionsprocessen från forskning 
och utveckling till tillverkning, distribution och 
marknadsföring.

– Vår egen utvecklingsavdelning, effektiva 
produktion och vårt globala nätverk av återför
säljare har bidragit till en mångårig erfarenhet 
och stor produktkännedom, konstaterar Patrik 
Arklöf.

UDDEHOLM LEVERERAR VERKTYGSSTÅL till  
Isaberg Rapid, som har höga krav på kvalitet 
och leveranssäkerhet och som är kända för 
sina innovativa och användarvänliga kvalitets
fästprodukter.

– Vi har även provat andra leverantörer men 

uppskattar Uddeholms höga kvalitet och den 
tekniska support vi får. Dessutom har vi nära 
till servicelager i Anderstorp vilket är en fördel, 
säger Patrik.

Rapid gör noggranna uppföljningar av det 
stål som används i verktygen.

– Vi har provat oss fram med några olika 
stålsorter för att hitta det bästa med de rätta 
egenskaperna. Vi bytte till exempel från Rigor 
till Sleipner med gott resultat och har även 
varit väldigt nöjda med Vanadis 8, som ökade 
slipintervallen på våra verktyg för klippning av 
1,5 mm tjockt härdat bandstål från 20 000 till 
50 000 producerade detaljer.

En viktig del i samarbetet med Uddeholm, 
som inneburit många förbättringar på verktygs
sidan, är att Rapid köper in allt mer bearbetat 
stål.

– Vi låter Uddeholm göra grovjobbet i 
Hagfors så att våra egna verktygsmakare kan 
koncentrera sig på finlir, förädling och mer 
avancerad fräsning. Det ger många fördelar 
eftersom våra verktygsmakare kan ägna sig åt 
andra uppgifter och det blir mindre slitage på 
våra egna maskiner om stålet har rätt förutsätt
ningar från början, säger Patrik.

UTVECKLINGEN FÖR RAPID rent produktionsmäs
sigt har gått från att tillverka olika produkter i 
större serier mot allt mindre serier.

– Vi tillverkar drygt 450 olika typer av ingå
ende detaljer till våra häftprodukter, limpistoler 

och hålslag. Det gäller att snabbt kunna växla 
mellan produkterna och därför har vi arbetat 
mycket med att minska våra ställtider. Från att 
förr ha haft fokus på stora volymer är vår styrka 
i dag skräddarsydda mindre partier ner till runt 
50 exemplar.

Som ett led i detta arbetar man numera i 
monteringsceller med enstycksflöde.

– Det innebär att vi tillverkar en produkt så 
komplett som möjligt i våra maskin och monte
ringsceller. Det är världsklass i effektivitet och 
systemet ger oss stora möjligheter att upptäcka 
fel tidigt i produktionskedjan och på så sätt 
minska risken för kassation. 

DE SENASTE FEM ÅREN har Rapid ökat sin ef
fektivitet med 40 procent, mycket tack vare 
principerna i Lean Produktion. Resultatet märks 

1 2

3

HÄFTIGA
APPARATER HOS
ISABERG RAPID

1 Patrik Arklöf tillsammans med 
Andreas Johansson, regionchef 
Uddeholm Växjö och innesäljare 
Cecilia Lagerqvist.

2 Genom förebyggande underhåll 
av verktygen minskar Andreas 
Karlsson behovet av akuta insatser.

3 Häftapparater.

>>>
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Supreme har varit i Småland och besökt ett 
företag med en lite annorlunda verksamhet 
– Isaberg Rapid AB, som är en av världens 
ledande häftspecialister.

TEXT ERICA HOLM 
FOTO JEANETTE LARSSON
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HOS KUNDEN

1936 GRUNDADE OLLE WESTLUND Hestra Celluloid & Sport
varufabrik där han tillverkade kartfodral av celluloid och 
ansiktsskydd för motorcyklister samt senare även papiljotter 
av metall och ringklockor till motorcyklar. Företaget bytte 
sedan namn till Isaberg Verkstads AB. Kartfodralen var en 
stor produkt under åren innan krigsutbrottet. De montera
des med häftapparater från en tysk tillverkare men fabriken 
förstördes av bombplan 1942. Då blev Olle Westlund tvungen 
att lösa problemet på egen hand och skapade den klassiska 

häfttången Rapid 1. Modellen tillverkas fortfarande i något 
modifierat skick under namnet K1 och är en bästsäljare med 
ungefär 600 000 enheter per år. Den följdes av den legen
dariska häftapparaten K2, som bland annat har visats på 
Moderna museet i New York. Dessutom började man tillverka 
hålslag, klammer och en rad andra modeller. Den första 
häfthammaren tillverkades 1950 och den första spikpistolen 
kom 1957.

Sedan 2010 är varumärket Rapid en del av Esselte Corpo
ration. Huvudkontor och tillverkning av verktyg i Hestra i Sve
rige. Tillverkning och lager finns också i St Amé i Frankrike 
och i Shanghai i Kina. (Källa: www.rapid.com)

HISTORIK ISABERG RAPID

Företagets kärnvärden – tradition,  
design och innovation – har lett till 
enkla och effektiva häftprodukter.

Rapids kärnvärden görs tydliga 
med ”SVENSK EFFIXITY” – svenska  
effektiva och naturligt enkla  
fästsystem.

TRADITION,  
DESIGN & 
INNOVATION

Marina Persson vid en så kallad  
monteringscell (till vänster) och  
Mona Karlsson (till höger).

ISABERG RAPID AB

VD: Mikael Schentz.
Antal anställda: 231 (2014). 
Omsättning: 539 miljoner (2014).
Ort: Huvudkontoret för Rapid ligger i Hestra,  
65 kilometer sydväst om Jönköping.
Ägande: Isaberg Rapid AB ägs av Esselte  
Corporation. Esseltekoncernen har ursprung i kon
torsprodukter med en lång tradition av att utveckla 
innovativa lösningar för att förenkla och hjälpa till 
att organisera modernt arbete. Företaget säljer 
produkter och tjänster i 144 länder runt om i världen 
med dotterbolag i 25 länder. Koncernens viktigaste 
varumärken tillsammans med Rapid är Leitz, Esselte 
och Xyron.

FÖRETAGET ÄR 
VERKSAMT INOM 
TRE OMRÅDEN

OFFICE 
Häftapparater och hålslag till  
kontoret och 
hemmet.

TOOLS 
Professionella verktyg för 
byggnation och konstruktion 
samt till renoveringar, repara-
tioner, inredning och hobby-
arbeten.

INSIDE SOLUTIONS 
Inbyggda häftapparater för 
kopiatorer, skrivare och doku-
menthanteringssystem.

bland annat i excenterpressarna, där ställti
derna har minskat från två timmar till under tio 
minuter. Maskinutnyttjandegraden har förbätt
rats avsevärt.

– Vi har kommit väldigt långt med vårt förbätt
ringsarbete. Samtidigt får man aldrig slå sig till 
ro. Vi arbetar enligt Kaizenmetoden.

I Sverige används ordet främst om ett förhåll
ningssätt till kvalitet inom företag, där proces
serna ständigt förbättras genom många små 
modifieringar. Kaizen innebär alltså strävanden 
efter kontinuerlig förbättring. Målet är att minska 
slöseri inom företaget, det vill säga eliminera 
moment som innebär kostnader utan att de 
tillför något värde. 

– Nästan varje månad har vi en så kallad 
Kaizenvecka då vi sätter ihop en grupp perso

ner för att lösa ett visst problem. Vi har även en 
hörna i lokalerna dit man kan gå när som helst 
och praktiskt prova nya idéer, berättar Patrik. 

Företagets fokus på samarbete och ständig 
utveckling visar sig i både produktion och 
produktutbud. Ett exempel på den senaste 
tekniken när det gäller häftpistoler är utvecklad 
tillsammans med en fysioterapeut, som stude
rade hur musklerna användes i samband med 
häftningen. Tekniken gör att häftpistolen blir 
upp till 65 procent lättare att avfyra och är nu in
tegrerad i det senaste sortiment av häftpistoler.

– Jag tycker fortfarande att det är lika roligt 
att gå till jobbet tack vare att vi arbetar med 
ständiga förbättringar. Det är häftigt att driva ut
vecklingen. Ska man fästa något ska man tänka 
på Rapid och inget annat, säger Patrik.

HOS KUNDEN

>>>

En häftpistol ska klara cirka 100 000 häftningar och en häftapparat cirka 500 000.
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 U
ddeholm Vanadis 8 SuperClean är 
ett nytt högpresterande verktygsstål 
tillverkat med Uddeholms senaste 
produktionsprocess för pulverstål. 
Stålets unika egenskaper och 

prestanda bygger på värmländsk och svensk 
innovationskraft och är utvecklat för att möta 
marknadens behov av verktygsstål som har hög 
nivå av nötningsbeständighet och som dess
utom kan bearbeta höghållfasta material och 
samtidigt förlänga tiden mellan driftstoppen.

För den som väljer höglegerade Uddeholm 
Vanadis 8 SuperClean finns konkurrenskraft att 
hämta tack vare högt motstånd mot abrasivt 
slitage och urflisningar. Uddeholm har lagt stor 
vikt vid att göra materialet enkelt att bearbeta 
för verktygstillverkaren. Detta spar tid och 
pengar även i detta led.

– Det är ett verktygsstål för arbete under 

långa serier med hårdbearbetat, verktygs
krävande material som exempelvis fordonsin
dustrins allt mer förekommande höghållfasta 
material eller material med hög halt av kisel, 
som bland annat används för elmotorer och 
övrig elektronik.

Att bearbeta materialet på rätt sätt är av yt
tersta vikt.

– Det är viktigt att belysa materialets skärbar
het, menar Fredrik Carlsson och framhåller 
Uddeholms nya ”mobilapp” som tagits fram 
i syfte att snabbt och enkelt få information om 
bearbetningsparametrar av alla Uddeholms 
verktygsstål. Han framhåller även den goda 
dimensionsstabiliteten.

UDDEHOLMS AB är världens främsta tillverkare 
av specialstål. För att vara i den positionen 
krävs manår av adekvat forskning och utveck

ling innan nya, innovativa stål som Uddeholm 
Vanadis 8 SuperClean kan bli verklighet. Man 
behöver till exempel säkerställa att inte halterna 
av legeringsämnen nedgraderar stålet utan 
tvärtom höjer dess prestanda och förbättrar 
egenskaperna. 

– I dag lägger vi minst 50 procent av alla re
surser på pulverstål (PM). Där finns den största 
tillväxten och vi tar stadigt marknadsandelar 

från konventionella stål 
även om det finns utma
ningar att möta, förklarar 
Fredrik Carlsson.

Han berättar att Udde
holms AB i Hagfors har ett 
av Europas mest välut
rustade laboratorier inom 
metallurgi. Där arbetar 50 
personer med forskning 

och utveckling och nyligen har 
ytterligare två doktorer inom 
pulvermetallurgi rekryterats.

– Uddeholms AB leder ut
vecklingen av nya pulverstål, 
säger Fredrik och lovprisar 
den egna forskningsmiljön, 
dess medarbetare samt 
samarbetet med glo
bala partners, tekniska 

högskolor och andra institut utanför den egna 
organisationen.

Fredrik berättar om hur arbetet i atomise
ringsanläggningen kombinerat med avancerad 
materialprovning har utförts för att skapa ett 
unikt verktygsstål som Uddeholm Vanadis 8 
SuperClean.

– I norra Europa finns en större förståelse för 
hur man använder pulverstål än i många andra 

delar av den indu
strialiserade världen, 
säger Fredrik om 

materialskiftet där 
Uddeholm Vanadis 8 

SuperClean kommer att 
vara en viktig pusselbit 

som fyller en tom fläck 
på kartan över dagens 

verktygsstål.
Uddeholms pulverståls

familj där Uddeholm Vanadis 8 SuperClean 
ingår är tillverkade med den senaste gene
rationens pulverstålsprocess. Processen har 
förfinats genom åren och ger en exceptionell 
kvalitetsnivå som andra aktörer på markna
den har svårt att uppnå. Detta resulterar i den 
Uddeholmskvalitet som är välkänd runt om i 
hela världen och som bidrar till varumärkets 
obestridda position inom verktygsindustrin.

De kunder som redan i dag använder Udde
holms stål för kallarbete har en insikt om stålens 
prestanda och åtnjuter den besparing de gör 
när produktiviteten ökar.

– Medvetenheten om kostnaden per produ
cerad detalj talar starkt för att många kunder 
kommer att börja använda Uddeholm Vanadis 8 
SuperClean för att förbättra sin produktivitet och 
säkerställa sitt försprång mot konkurrenter, avslu
tar Fredrik Carlsson, produktchef på Uddeholm.

GÖRAN BJÖRKLUND

Högpresterande nyhet
Man ska ställa höga krav på sitt verktygsstål. Det menar Fredrik Carlsson, 
produktchef på Uddeholms AB, när han berättar om nästa stora  
produktnyhet – Uddeholm Vanadis 8 SuperClean.
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Fredrik Carlsson.

Uddeholm Vanadis 8  
SuperClean är ett  
material för stans- 
ning av långa serier  
med hårdarbetat,  
verktygskrävande  
material.

PRODUKTNYTT PRODUKTNYTT

UDDEHOLM VANADIS 8 SUPERCLEAN I KORTHET

Mycket hög beständighet mot abrasiv och adhesiv nötning

Hög tryckhållfasthet, 64 HRC

Mycket god genomhärdbarhet

Exceptionell duktilitet

Mycket god dimensionsstabilitet vid värmebehandling

God anlöpningsbeständighet

God skärbarhet och slipbarhet

I norra Europa finns en större förståelse för hur man  
använder pulverstål än i många andra delar av den  
industrialiserade världen."

JÄMFÖRANDE EGENSKAPER

Abrasiv nötningsbeständighet

UDDEHOLM
VANADIS 8

UDDEHOLM
VANADIS 10

UDDEHOLM
VANADIS 4  

EXTRA

Adhesiv nötningsbeständighet

Duktitiltet/urflisningsmotstånd

Skärbarhet

Hårdhet (HRC) max.



PROFILEN
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 Direkt efter studierna till civilingenjör 
på Uppsala Universitet väntade ett 
jobb inom process och produktut
veckling på Sandviks ståldivision. 
Intressanta och lärorika år men när 
en kollega på Sandvik bytte till en 

tjänst på Uddeholm hände något med Petter.
– Visst lockade det att få komma hem till 

Värmland igen men framför allt att få jobba med 
världens bästa stålföretag. Det blev ett riktigt 
lyft och i dag kan jag säga ”borta bra, men 
hemma bäst”.

DE FÖRSTA FEM ÅREN ansvarade Petter för ett 
av de mest avancerade och moderna produkt
områdena som produktchef för Uddeholms 
pulverstål i Hagfors – produkter som kan göra 
enorm skillnad i produktivitet och sänka produk
tionskostnaden hos användaren.

– De är också de dyraste produkterna vi har 
och det kräver stor applikationskunskap för att 
kunna hjälpa användaren att välja när och hur 
de ska sättas in, berättar Petter som spende
rade en stor del av dessa år på resande fot för 
att träffa många avancerade Uddeholmskunder 
runt om i världen.

– Det var mycket lärorika år för mig och 
jag fick förståelse för och insyn i vad som är 
avgörande i kundernas processer. Jag insåg 
också hur viktigt det är med ett gott samarbete 
med en tillförlitlig materialleverantör som kan ta 
rollen som partner och konsult snarare än som 
underleverantör.

NÄR SEDAN UDDEHOLMS moderbolag voestal
pine AG startade ett stort projekt med syftet att 
förbättra produktiviteten i sina egna produce
rande anläggningar och valde Uddeholm som 
konsult, fick Petter möjligheten att gå in i rollen 
som projektledare för detta. 

– En fantastiskt fin fjäder i hatten för Udde
holm att bli utvald bland koncernens 50 bolag 

som den bästa materialkonsulten och samtidigt 
en bekräftelse på att affärsidén med att sälja 
produktivitet och inte enbart stål är helt rätt. 
Jag for runt mellan totalt 16 företag i Europa 
och USA som ingår i voestalpinekoncernens 
producerande divisioner för att hjälpa dem att 
förbättra sin produktivitet genom att välja rätt 
verktygsstål.

Ett jobb som visade sig bli mycket lyckat. Det 
resulterade i att totalt över 100 verktyg förbätt
rades och att produktionskostnaderna sänktes 
med drygt 20 miljoner per år samtidigt som 
omsättningen på internt sourcat verktygsstål 
och tjänster ökade med åtta miljoner.

MÄTT OCH NÖJD med alla resor och med små 
barn hemma blev det dags för nästa steg, ett 
jobb på hemmaplan. Som den målmedvetna 
strateg han är lockade tjänsten som övergripan
de ansvarig för produktcheferna för Uddeholms 
fem olika produktområden – kallt, varmt, pulver, 
komponenter, plast samt teknisk kundtjänst. 

– Det är en positiv utmaning att få jobba med 
så duktiga och erfarna personer. Min uppgift är 
framför allt att hålla ihop verksamheterna så att 
de bedrivs i samklang med de övergripande 
strategiska planerna för vårt bolag, säger Petter 
och tillägger:

– Nu är det mina medarbetare som reser 
mycket, de är ”mina ögon och öron” hos kun
den medan min uppgift mer är att koordinera 
på hemmaplan. 

ATT VÄRNA OM kunderna är a och o för Petter   
och hans produktchefer och även om han 
saknar den direkta kundkontakten har han 
kundfokus i allt han gör.

– Min uppgift handlar om helheten, att få våra 
verksamheter att utvecklas långsiktigt för att vi 
ska kunna erbjuda kunderna det bästa i form av 
produkter, tjänster och service. 

Generationsväxlingen är stor på Uddeholm 

och många rutinerade kollegor kommer att sluta 
de närmaste åren, bland annat några av pro
duktcheferna som då går i pension. Ett intensivt 
arbete bedrivs för att ge de bästa förutsättning
arna för att ersätta dessa.

– Det går inte att ersätta en produktchef med 
mångårig erfarenhet hur som helst. Det kräver 
nytänk och att vi jobbar brett och långsiktigt. 
En del i det arbetet är till exempel att hjälpa 
nya och yngre medarbetare att utvecklas i sina 
roller.

VAD VILL DÅ PETTER DAMM åstadkomma i sin 
nya roll?

– Gentemot kunderna vill jag bidra till att vi 
kan erbjuda det bästa produktprogrammet och 
att vi är aktiva och tidiga med att identifiera 
vilka applikationer våra kunders kunder behö
ver, det vill säga att vi ligger steget före med 
lösningar på deras behov. 

Fokus på applikationsdriven produktutveck
ling med andra ord, och när det gäller den 
interna rollen är svaret lika självklart:

– Jag vill kunna ge varje person det stöd de 
behöver för att utvecklas optimalt för att de ska 
kunna prestera sitt bästa och må bra, säger 
Petter Damm avslutningsvis.

Världen var länge hans arbetsplats. Men sedan ett år är det Hagfors på  
heltid och tjänsten som ansvarig för Uddeholms produktchefer som gäller.

– När jag återvände till Värmland efter utbildning och jobb på andra håll i 
Sverige och utomlands var det som att komma hem igen, säger  
värmlänningen Petter Damm. 

Yrke: Director Product Management.
Ålder: 37 år.
Bor: I Karlstad med sin fru som är från Öster
rike och två barn, en tvåårig son och en nyfödd 
flicka. 
Intressen: Har han möjlighet (sällan nu för 
tiden) tycker han om alpin skidåkning som 
han ägnade sig mycket åt när han pluggade i 
Innsbruck. Långfärdsskridskor på Vänern är ett 
annat vinterintresse. På sommaren ägnar han 
sig gärna åt kitesurfing – actionsporter är det 
som gäller!

Globetrottern har landat

TEXT MONA HÖYNÄ-CARLSSON FOTO ØYVIND LUND

PETTER DAMM

Petter Damm reste tidigare runt i Europa och USA 
på uppdrag av Uddeholm. "Nu är det mina med-
arbetare som reser mycket, de är 'mina ögon och 
öron' hos kunden."
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UDDEHOLM PÅ ELMIA

FOKUS PÅ KNIVAR I LUDVIKA

I år är det Elmia-år för Uddeholm, 
som finns på plats under underle-
verantörsmässan i Jönköping den 
8-11 november. Nytt denna gång är 
att Uddeholm flyttar från hall D till 
hall A.

[MÄSSA] På Elmia Subcontractor möts 
årligen underleverantörer inom den till
verkande industrin och deras kunder – 
en äkta specialistmässa för produkt
utveckling och inköp. Under de fyra 
mässdagarna grundläggs affärer för 
närmare 18 miljarder kronor, vilket få 
kunde ana vid starten 1975, då endast 
ett fåtal utställare fanns på plats.

Vilka som får ställa ut regleras idag 
genom mässans produktregister. 
Renodlingen är en stor del i mässans 
framgång och en viktig faktor för 
vidare utvecklingen. Det har gjort 
mässan synnerligen träffsäker för 
såväl besökare som utställare.

För Uddeholm blir 2016 ett hän
delserikt år med många nya produkt
släpp, bland annat för applikationer 
utanför de traditionella verktygståls
segmenten. Component Business 
kommer att stå i fokus samtidigt som 
en ny monterlayout introduceras.

– Elmia Subcontractor är viktig för 
oss och vi tror att flytten till hall A ska 
öka vår exponering ytterligare och vi 
hälsar så väl gamla som nya kunder 
varmt välkomna till vår monter, säger 
Andreas Johansson, landschef på 
Uddeholm.

 i så många länder finns 
uddeholm representerat.
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"VI TROR ATT FLYTTEN TILL HALL A 
SKA ÖKA VÅR EXPONERING"80SEMINARIUM

DET HAR BLIVIT en tradition för Uddeholm att 
med jämna mellanrum bjuda in till stålsemina
rium och samla kunder och samarbetspartners 
till inspirationsdagar mer eller mindre på deras 
egen hemmaplan. När turnébussen packades 
i början av året var innehållet dock inte lika 
brett som tidigare utan mer nischat på temat 
problemlösare för riktigt svåra förhållanden.

– Intresset har ändå varit väldigt stort och vi 
har haft många besökare på alla orter, berättar 
Anders Johannesson när vi pratas vid under se
minariet i Göteborg i början av mars. Det märks 
tydligt att den tekniska kompetensen är värde
full och att det här sättet att träffas uppskattas 
av både gäster och Uddeholmare.

INLEDNINGSVIS medverkade Fredrik Carlsson, 
produktchef för pulverstålen, och berättade om 
fördelarna med de pulvermetallurgiskt tillverkade 
stålen, där nyheten Uddeholm Vanadis 8 Super
Clean fick extra uppmärksamhet. Stålsorten, som 

lanseras i maj, har hämtat det bästa från sina 
systerstål Vanadis 6 och 10 och dessutom ham
nat ett steg upp i skärbarhet (läs mer på s 8). 

Ulrika Mossfeldt, chef för produktområdet 
komponenter, fortsatte med att för första gång
en presentera Uddeholm Vanax SuperClean, 
ett revolutionerande pulverstål med en helt unik 
kombination av egenskaper.

– Det är vårt hittills bästa ”high performance 
steel” som det har tagit oss tio år att få fram. 
Därför känns det extra roligt att få presentera 
det här stålet som är en extrem problemlösare, 
säger Ulrika. Den långa utvecklingstiden visar 
verkligen vilken komplexitet det handlar om och 
hur viktig den 50 personer stora FoUavdelning
en i Hagfors är. 

Det unika med Vanax är att stålet är både 
rostfritt och hårt.

– Vanax egenskaper lämpar sig särskilt bra 
inom livsmedelsindustrin eftersom det där ställs 
höga krav på korrosionsmotstånd och slitstyrka. 

Andra intressanta områden är förpacknings
industrin, marina miljöer, hand och industriknivar. 

PÅ SEMINARIET träffade vi också Per Hedlund, 
som redan i januari höll i taktpinnen för fyra 
seminarier i Mellansverige. På hans agenda i 
Göteborg stod ToughMet*, ett kopparnickel
tennlegerat lagerbrons, som lämpar sig ut
märkt för avancerade komponenter i krävande 
applikationer.

– ToughMet ger stora fördelar i lagerapplika
tioner som utsätts för stora påfrestningar. Trots 
ökade laster är det möjligt att förlänga livsläng
den. Tittar vi på hållfasthetsegenskaperna kan 
de jämställas med titan.

Inom gruvindustrin har man i ett fall kunnat 
öka lastkapaciteten med 80 ton utan att för
ändra designen. Andra exempel visar på ökade 
underhållsintervaller från två veckor upp till sex 
månader.

– ToughMet har otroligt många användnings
områden och kan användas överallt där man 
har lager, från marina miljöer till aerospace, 
säger Per Hedlund. Det är bara fantasin som 
sätter gränser.  

ERICA HOLM

* ToughMet är ett varumärke registrerat av Materion Brush 
Performance Alloys. 

Problemlösarstål i fokus
Under seminarieturnén i början av året introducerades besökarna för två 
helt nya innovativa och pulvermetallurgiskt framställda stål, som baserats 
på testresultat från Uddeholms forsknings och utvecklingsavdelning.

– Det finns ett stort intresse och vi har fått mycket större respons 
än vad jag räknat med vilket känns otroligt kul och spännande, säger 
Anders Johannesson, regionchef på Uddeholm.

Så många år har utvecklingen 
av Vanax SuperClean tagit

Lars Billström, f.d.  
ordförande i Svensk 
Knivförening, var 
mycket nyfiken på 
Vanax, som Ulrika 
Mossfeldt kunde  
berätta allt om.
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Varför sökte du dig till Uddeholm?
– Jag var nyutexaminerad från Handelshögskolan i Göteborg och såg att 
Uddeholm sökte en junior redovisningsekonom. Jag kände inte till bola-
get men läste på och tyckte att det verkade väldigt spännande att jobba i 
ett så klassiskt svenskt industriföretag. 

Hur ser du på ditt arbete nu efter ett år på tjänsten?
– Det har varit väldigt givande för mig och jag lär mig nya saker hela 
tiden. Jag älskar att djupdyka i siffrorna och vill alltid ha en helhetsbild 
för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Ju mer jag kommer in i 
verksamheten desto roligare blir det. 

Vilka arbetsuppgifter omfattar din tjänst?
– Min tjänst innebär att jag är involverad i hela redovisningsflödet. Runt 
varje månadsskifte är det fullt fokus på bokslutet och det blir mycket rap-
portering till moderbolag och koncernledning. 

Hur ser du på framtiden hos Uddeholm?
– Det händer alltid mycket på Uddeholm och det trivs jag med. Jag tyck-
er att jag har stora möjligheter att utvecklas här och jag ställs hela tiden 
inför nya utmaningar så det ser ljust ut!

ELLEN ANDERSSON tyckte att det lät spännande att  
jobba på ett klassiskt svenskt industriföretag som  
Uddeholm. 

ELLEN ANDERSSON

Ålder: 25 år.
Befattning: Redovisningsekonom.
Anställd på Uddeholm: Sedan juni 2015.
Bor: Göteborg.

1

2

3

4

Under Elmia Subcontractor 2016 finns 
Uddeholm i A-hallen med ny monterlayout.

FÖR MER INFORMATION  
www.elmia.se/subcontractor

[DALARNA] Uddeholm medverkar under 
Knivdagarna i Ludvika, ett event i samar
bete med Svensk Knivförening. Knivda
garna bjuder på en av Nordens största 
knivtävlingar, utställningar av knivhantverk 
samt försäljning av knivmaterial, knalleför

säljning med mera. 
Tävlingen omfattar många klas

ser, allt från ”specialklass” 
där knivmakaren gör 

allt själv till de 
vackra 

små 

smyckesknivarna som 
ska bäras vid festliga 
tillfällen. Det är bara att 
imponeras av det skickliga 
hantverket. Knivdagarna samlar besökare 
från hela Norden. Norge, Danmark och 
Finland finns representerade.

Knivdagarna i Ludvika pågår från  
onsdag till lördag den 13 –16 juli på  
Hammarbacken i Ludvika.

Uddeholm medverkar även vid  
Knivmässa med SM i Söderhamn den  
29–30 oktober.

13–16
JULI

PÅ NYTT JOBB



SKAFFA DIG ETT FÖRSPRÅNG
– LÅT OSS GÖRA EN DEL AV JOBBET

FÖRBEARBETAT STÅL FRÅN UDDEHOLM

Förbearbetat stål från Uddeholm ger dig perfekt material att 

jobba med redan från början. I vårt sortiment finns ett brett 

urval av förbearbetade standardplattor, ca 1300 olika 

dimensioner, alla enligt ISO-standard. Det innebär att du 

alltid kan välja en dimension som ligger nära måtten på din 

slutprodukt, vilket både sparar tid och minskar material -

åtgången. Vi erbjuder också specialplattor och finfrästa 

ämnen i det material och utförande som krävs för ditt jobb.

Våra tjänster och vår service betyder bättre kvalitet, kortare 

ledtider och lägre slutkostnader för dig som kund. Det ska 

alltid löna sig att välja Uddeholm som affärspartner. 

www.uddeholm.se


