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LEDARE

ÄNTLIGEN GÅR VI mot ljusare tider, 
våren är här och årets första nummer av 
Supreme likaså! Sverige går som tåget 
och vi gläds åt det positiva näringslivskli-
mat som råder i vårt land. I det här numret 
fokuserar vi på positiva händelser i såväl vår 
egen, lilla, värld som i det större perspekti-
vet. Något som berör de flesta av oss är ut-
vecklingen inom den digitala tekniken i form 
av smarta fabriker. I ett reportage belyser vi 
detta närmare och berättar om ett spännan-
de projekt som Göteborgs Tekniska College 
bedriver med ett flertal samarbetspartners, 
däribland Uddeholm.

I DET HÄR numret kan vi dessutom 
presentera inte bara en utan tre produktny-
heter – Uddeholm Nimax ESR, Uddeholm 
Idun och Uddeholm Vanax SuperClean. 
Och fler nyheter blir det inom kort. Hur det 
går med vårt första stålpulvret för det nya 
produktområdet Additive Manufacturing 
kan du läsa mer om inne i tidningen. 

Välkommen också att träffa Bosse 
Johansson, en välkänd profil för både 
våra kunder och vår interna organisation. 
Bosse, som har jobbat otroliga 43 år på 
Uddeholm, tackar snart för sig och lämnar 
yrkeslivet för nya, spännande äventyr.

ETT SÄRSKILT VARMT välkommen 
säger vi till smålandsföretaget OptoComp. 
Missa inte att ta del av deras resa som 
nystartade för fem år sedan och då möttes 
av viss skepsis från kunderna när de lan-
serade ett koncept för verktygstillverkning 
som inkluderar provkörning och seriepro-
duktion. 

FORTSATT LYCKA TILL önskar jag 
OptoComp och alla våra andra kunder och 
samarbetspartners. Trevlig läsning – och 
så småningom – en riktigt skön sommar 
och semester!
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VÄLKOMMEN

Andreas Johansson 
Landschef,  
Uddeholm Svenska AB

Smarta fabriker nästa steg  
mot hållbar och digital framtid

Kärt barn har många namn; Industri 4.0, nyindustrialisering, smarta fabriker, 
men en sak förenar dem – den digitala tekniken och den konkurrenskraft 
som den kan uppbringa för att effektivt producera i första hand högförädlade 
varor. I slutänden handlar det om nationell tillväxt.

För plastformningsapplikationer med höga krav på poler- 
och mönstringsegenskaper kan Uddeholm nu presentera en 
ESR-version av Uddeholm Nimax. Den omsmälta versionen 
har samma goda egenskaper som den konventionellt tillver-
kade, till exempel i fråga om seghet och svetsbarhet. Det extra 
steget i produktionsprocessen har förbättrat renhet och homogenitet till 
en högre nivå.

Uddeholm Nimax ESR är utvecklad speciellt för medelstora och 
stora plastformningsverktyg där ytfinhet är helt avgörande. Stora verktyg 
för olika delar av strålkastare är ett exempel på användningsområde. 
Stålets fördelar kommer främst till sin rätt i transparenta, högglanspo-

lerade och mönstrade formar inom exempelvis 
fordons-, vitvaru- och förpackningsindustrin.

PÅ GÖTEBORGS TEKNISKA College, 
GTC, som är en kombinerad gymnasieskola, 
yrkeshögskola och vuxenutbildare i nära 
samarbete med det lokala näringslivet, drivs 
projektet Smarta fabriker – ett antal studen-
ter ska tillsammans bygga framtidsfabriken 

som en kanal för att sprida kunskap 
om digitaliseringen bland andra 

studenter.
– Smarta fabriker är en 

plattform för industriell digi-
talisering som bygger på ett 
samarbete mellan skola och 

näringsliv kring en modell för att 
skapa kunskap och kompetens 

kring modern industrialisering, inleder Johan 
Bengtsson, övergripande projektledare på 
GTC som driver projektet med ett antal sam-
arbetspartners, däribland Uddeholm som 
leverantör av stål till fabriken.

SMARTA FABRIKER, ELLER smart factory, 
är ett begrepp som kommer från USA:s 
nationella nyindustrialiseringsstrategi som 
lades fram av Obama-regeringen direkt efter 
finanskraschen för snart tio år sedan. 

Det är en strategi som går ut på att 
utveckla högförädlande industriproduktion i 
syfte att driva på ekonomisk tillväxt. I Sverige 
finns en motsvarande nationell strategi som 
kallas Smart Industri.

Gemensamt för både den amerikanska 
och svenska strategin är en starkt automa-
tiserad produktionsteknik där all produktion 
styrs digitalt via molntjänster.

EN SMART FABRIK innehåller den senaste 
tekniken och kan till exempel övervakas från 
en smartphone. Den har också en "digital 
tvilling" , det vill säga en digital kopia av 
verkligheten i fabriken som använd för virtuell 
simulering. Men en ”Smart fabrik” är även 
en fabrik som lockar ungdomar att söka sig 
till tekniska studier för att sedan jobba inom 
industrin. En Smart fabrik är en attraktiv och 
hållbar arbetsplats med goda arbetsförhål-

landen som ger Sverige konkurrenskraft och 
förnyelse, enligt projektets egen beskrivning.

– Rätt kompetens är en avgörande faktor 
för att Sverige ska kunna möta den allt 
större konkurrensen från omvärlden och en 
förutsättning för att kunna utnyttja digitalise-
ringens möjligheter, säger Johan Bengtsson 
och fortsätter:

– I förarbetet till den svenska nyindustria-
liseringsstrategin har det konstaterats att det 
kunskaps- och teknikförsprång som svensk 
industri lutat sig tillbaka på inte längre ska 
tas för givet. Därför krävs det ett kunskaps-
lyft inom industrin samt få fler studenter att 
intressera sig för en framtid inom den.

DET VAR UNDER 2015 som närings- och 
innovationsminister Mikael Damberg presente-
rade en svensk nationell nyindustrialiserings-
strategi. Utöver tidigare nämnda digitalisering, 
innehåller strategin ytterligare tre utmaningar; 
hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

Strategin innehåller även fyra fokus-
områden; Industri 4.0, Hållbar produktion, 
Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.

I detta större sammanhang passar GTC:s 
projekt Smarta Fabriker som hand i handske.

– Industrin står inför ett paradigmskifte 
som drivs av globalisering, digitalisering 
och kraven på långsiktig hållbarhet. I 
detta sammanhang blir kompetens och 
innovationskraft avgörande för framtida 
konkurrenskraft, menar Johan Bengtsson. 
● Göran Björklund

Projektet Smart Fabriker består av två 

uppkopplade fysiska fabriker i Göteborg 

respektive Skövde som tillsammans ska 

resultera i en plattform för att sprida kun-

skap om industriell digitalisering.

MARKNAD
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Bli bländad  
av Uddeholm  
Nimax ESR

När ytfinheten avgör

TVÅ STÄDERJohan Bengtsson

10

Smarta fabriker bygger på den senaste tekniken och har bland annat en digital "tvilling" för 
virtuell simulering. 

Uddeholm Nimax ESR är utvecklat 
för plastformningsverktyg med  
höga krav på ytfinhet.

Bild: Göteborgs Tekniska College
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MARKNAD

DET ÄR MÅNGA gånger tillfälligheter som 
skapar nya användningsområden. Så var fallet 
även för Uddeholms verktygsstål för 20-talet 
år sedan.

– I stålverket i Hagfors byttes det ma-
skindelar i tid och otid med driftstörningar 
som konsekvens. Genom att ersätta med 
nya reservdelar tillverkade av vårt eget 
verktygsstål fick vi upp livslängden på dem. 
Produktiviteten blev allt högre. Idag använder 
vi nästan 1000 delar av verktygsstål istället 
för konstruktionsstål i verket, berättar Ulrika 
Mossfeldt, produktområdesansvarig för kom-
ponenter på Uddeholm. 

I och med den allt bättre prestandan, 
tillförlitligheten och förbättrade livslängden 
i den egna produktionen, började in-

tresset för att utveckla komponenterbjudandet 
så smått gro inom Uddeholmkoncernen, med 
Sverige som föregångsland och motor.

– Nu växer intresset för komponenter 
och konstruktionsdetaljer på sedan tidigare 
mogna marknader. Och det passar bra när 
man kräver att maskiner ska hålla. Vi talar 
om tillgänglighet, systematiskt och planerat 
underhåll, berättar Ulrika. 

I DAGSLÄGET ÄR olika typer av kvalifi-
cerade komponenter för fordonsindustrin 
ett användningsområde med stor potential 
för Uddeholms stål utanför de klassiska 
segmenten. 

– Men det finns fler användningsområden för 
högpresterande stål som ger längre livslängd än 
konstruktionsstål.

Finessen med verktygsstål i komponenter 
är att egenskaper som slitstyrka, hållfasthet, 
rosttröghet och värmebeständighet kan kom-
bineras beroende på de krav som finns.

– Inom automotive är det bland annat fin-
mekaniska delar i insprutningssystemet i stora 
dieselmotorer till tunga fordon och industri-

motorer, där vi jobbar med tester. Andra 
intressanta områden är drivlinor inom 
fordon med allt från kugg- till drivaxlar.

Ledande tillverkare jagar både för-
brukning och utsläpp. De vill helst ligga 

före lagstiftningen. Marknaden bedöms 
växa när utsläppskraven skruvas upp i 

land efter land. Det handlar om CO2. 
En utmaning som driver utvecklingen 
för materialval är nya dieselbränslen 

baserade på olika blandningar av biologiska 
oljor.

– Det pågår även experiment med andra 
branscher och även andra utblandningar som 
kan innehålla korrosiva ämnen, berättar Ulrika.

FINMEKANIK I ALL ära, men det finns även 
fördelar med Uddeholmsstål i betydligt tyngre 
komponenter, till exempel inom livsmedels-
industrin. 

– Vi tillbringar allt mindre tid med att laga 
mat. Den mat vi äter är mer och mer proces-
sad i en automatiserad produktionskedja. 
Nutidens livspussel öppnar för nytänkande i 
och med att livsmedelstillverkningen utveck-
las, konstaterar Ulrika. Ett specialområde är 
knivar för slakteribranschen.

En annan intressant sektor är återvinnings-
industrin. Detta när allt mer avfall ska fragmen-
teras och malas för att kunna återvinnas. Det 
kräver robusta och starka kvarnar med slagor 
som klarar slitaget från soporna.  
● Göran Björklund

Specialstål ökar maskinernas 
prestanda och livslängd
Komponenter är ett snabbväxande produktområde inom Uddeholm. 
Förenklat handlar det om att utnyttja specialstålets mekaniska  
egenskaper till annat än verktygsapplikationer. 

              Det passar bra när  
man kräver att  
maskiner ska hålla. 

Vi talar om tillgänglighet, 
systematiskt och  
planerat underhåll.
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OPTOCOMP

›››

et är en gråmulen marsdag i Gisla-
ved. Vinden blåser snål, men den 
småländska myllan ligger redo på 
fälten runt industriområdet. Inom kort 
kommer det spira av grön växtkraft.

Supreme är på plats för att be-
söka OptoComp, som har hittat en bra grogrund 
för sitt helhetskoncept och nu växer marknaden . 

Namnet OptoComp är relativt nytt, men de är 
allt annat än nybörjare inom verktygsbranschen. 
Företaget vilar på en stabil grund av tradition och 
kunskap från två gislavedsföretag – verktygs-
makaren och metodutvecklaren Jano Technical 
Center (JTC) och Gislaveds Verkstad AB (GVAB), 
med basen i serieproduktion av stansade plåtde-
taljer och bockade rör.

NÄR OPTOCOMP FÖRST lanserade sitt produk-
tionsfärdiga koncept, för cirka fem år sedan, möt-
tes de av stor skepsis från kunderna. Företaget 
erbjöd en lösning där de inte bara tillverkade 
verktyg, utan även provkörde dem och test- 
producerade i seriemässiga förhållanden.

– Många kunder trodde att vi skulle försöka 
konkurrera med dem, men i dag är det helt  
accepterat och de ser istället hur effektivt arbetet 
blir, säger Ulf Olson.

Företaget arbetar med verktyg upp till 1250 
x 2500 mm och har pressar med en maximal 
presskraft på 400 ton. 

– När verktygen levereras till kund är de 
provkörda i excenterpress under produktionsmäs-

siga förhållanden med material från coil. Det ger 
oss värdefull kunskap och erfarenheter som vi tar 
med oss till nästa projekt, säger Mikael Forsman, 
försäljningschef verktyg. 

Så korta och pålitliga ledtider som  
möjligt. Det värnar OptoComp om och 
erbjuder ett produktionsfärdigt koncept  

till sina kunder, testat och klart.
– Att provköra ett verktyg är en väsentlig 

del i processen, säger vd Ulf Olson. 

TEXT HANNA LÖFQVIST FOTO JERRY GLADH

HÄR ÄR

HOS KUNDEN

Sven Ringeborn från Uddeholm tillsammans med Ulf Olson och Mikael Forsman från OptoComp framför en presslinje 
som arbetar med MultiComp-tekniken.

D

TIDEN
HELIG

Pressning av plåtdetaljer är en annan specialitet. Opto-
Comp har sju presslinjer från 80 till 400 tons presskraft.
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HOS KUNDEN OPTOCOMP

››› För att effektivisera verktygsframtagningen 
hålls en öppen dialog med alla samarbets-
partners genom hela kedjan. I dialogen med 
Uddeholm har det bl.a. resulterat i användandet 
av finfrästa ämnen.

– Uddeholms koncept med finfrästa ämnen 
fungerar på ett mycket bra sätt, säger Mikael 
och berättar vidare att bearbetningsservicen 
från Uddeholm har frigjort resurser och per-
sonal för mer avancerad bearbetning och fler 
verktyg kan produceras.

Det ger förutsättningar för att möta kun-
dernas krav på kortare ledtider och samtidigt 
erbjuda en säkrare produktionsstart, bättre 
lönsamhet och mindre magsyra. 

EN ANNAN AV OptoComps konkurrensfördelar 
är den patenterade metoden MultiComp. Det 
är, enkelt uttryckt, ett sätt att producera två 
eller flera detaljer och montera dem i ett och 
samma verktyg. Idén till MultiComp föddes av 
en slump, ur en tappad affär för JTC. Uppgiften 
de stod inför var att tillverka två stansverktyg 
och en specialmaskin för montering av detal-
jerna. När jobbet hamnade utomlands p.g.a. 
att personal- och produktionskostnader för de 
ingående momenten inte var ekonomiskt kon-

kurrenskraftiga, kom tankarna på ett följdverk-
tyg som kunde spara in på både verktyg och 
monteringsutrustning. 

Allteftersom utvecklingen av den avance-
rade MultiComp-metoden gick framåt söktes 
en partner för testkörning och ett produktivt 
samarbete med Gislaveds Verktyg inleddes. 
De båda företagen insåg ganska snart att de 
kompletterade varandra på mer än ett sätt och 
tillammans kunde utöka sitt kunderbjudande. 
Resten är, som man brukar säga, historia och 
resultatet ser vi idag i företaget OptoComp. 

Hittills har ett tiotal produkter tillverkats med 

MultiComp-verktyg. Ulf Olson berättar att meto-
den inte passar för alla typer av detaljer.

– Den kan inte ersätta alla sammansatta el-
ler monterade produkter, men där det passar är 
det väldigt tidseffektivt och konkurrenskraftigt.

Själva patentansökan var dock en långdra-
gen historia. I nästan tio år stångades företaget 
med byråkrati och internationella företagsjättar, 
som ville skydda sina intressen.

Ulf Olson är naturligtvis glad att ha gjort det, 
men han skrattar och säger att han inte är säker 
på att han vill gå igenom den processen igen.

OptoComp har patent i 41 länder, represen-
terade över alla världsdelar. Och det är viktigt, 
inte minst eftersom företaget expanderar och 
hittar nya kundkretsar utanför Sveriges gränser.

– Vi tror att vi måste agera på en geografiskt 
bredare marknad och vänder oss främst mot 
Baltikum och Polen med vår exportsatsning just 
nu, säger Ulf Olson.

Sven Ringeborn, säljare på Uddeholm i 
Växjö, inflikar att Uddeholm finns represente-
rade även på dessa marknader med närhet, 
god service och support.

OCH APROPÅ NÄRA – Mikael Forsman är 
väldigt nöjd över att Uddeholms servicelager i 

Plåtdetalj till airbag som tillverkas 
enligt den patenterade MultiComp-
tekniken.

Pernillas Kök bjuder på husmanskost till lunch.

Anderstorp ligger så bra placerat i regionen, 
precis runt hörnet. Med ökande affärer och 
antal kunder blir tillgängligheten till material 
och service allt viktigare.

– Det tar tio minuter, sedan har vi stålbiten 
i handen. Som vi har pratat om tidigare är det 
jättebra ur konkurrenssynpunkt med så korta 
ledtider, säger han.

Ulf Olson fortsätter resonemanget.
– Det är inte tidseffektivt att producera 

något som ska fraktas tvärs över jorden för 
att bearbetas och sedan föras tillbaka till Sve-
rige. Jag tror att vi kommer se en utveckling 
där transportkostnader och miljöfaktorer blir 
allt viktigare och då kommer man bli tvungen 
att flytta produktionen närmare.

KLOCKAN GÅR MOT tolv och i lokalerna 
sprider sig nu en aptitretande doft. Lunchen 
börjar bli klar i företagets egen restaurang. 

– Jag tycker att det är en bra personalför-
mån att kunna äta god mat, lagad här i huset, 
säger Ulf Olson.

Sin vana trogen bjuder Pernillas Kök på 
husmanskost, idag raggmunk med fläsk. En 
riktigt god och trevlig lunch fick avsluta en 
intressant förmiddag på OptoComp. ●

              Den kan inte ersätta 
alla sammansatta 
eller monterade 

produkter, men där det  
passar är det väldigt tids-
effektivt och konkurrens-
kraftigt.

Ulf Olson om tekniken MultiComp

OM OPTOCOMP
Det småländska företaget kommer från en sammanslag-
ning av två företag, verktygsmakaren och metodutveckla-
ren Jano Technical Center (JTC) och Gislaveds Verkstad 
AB (GVAB). Företaget förfogar över närmare 9 000 
kvadratmeter industriyta i centrala Gislaved.
"Om man aldrig prövar något nytt, så händer det heller 
inget", resonerar OptoComp som bryter ny mark inom 
verkstadsindustrin. De är ett tjänste- och serviceföretag 
som utvecklar innovativa lösningar för kunder verksamma 
inom plåt, verktygsbunden stansning och rörbockning.

Richard Modin, Sven Ringeborn, Ulf Olson 
och Mikael Forsman i samspråk.

Det har blivit mer Uddeholm Sleipner och Uddeholm 
Vanadis 4 Extra SuperClean i verktygen, konstaterar 
Richard Modin, ansvarig för konstruktionsavdelningen 
på OptoComp.
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PRODUKTNYTT

UDDEHOLM VANAX SUPERCLEAN, tuffast i 
klassen, är här. Det är dags för kunderna att ta 
del av ett långt och intensivt forskningsarbete, 
som har resulterat i ett stål med en lösnings-
potential helt utan motsvarighet.

– Det har varit en rejäl utmaning och en tio 
år lång resa från labbet till ett reproducerbart 
stål med rätt egenskaper. Nu är vi i mål och 
det känns jättebra. Det här stålet är verkligen 
en triumf så vi ska inte vara för blygsamma, 
säger Göran Skoog, som varit med under 
utvecklingsprocessen.

DET EXCEPTIONELLA STÅLET löser tidigare 
omöjliga problem genom att förse industrin 
med det bästa av två världar; korrosions-
motstånd i nivå med austenitiskt rostfritt stål 
i kombination med slitstyrka och hållfasthet 
hos pulverstål vid 60 HRC. Men det slutar inte 
där. Uddeholm Vanax SuperClean har även 
egenskaper som seghet och motstånd mot 
påkletning och erosion på en mycket hög nivå.

– Vanax är en extrem problemlösare och 
har en egenskapsprofil som aldrig funnits tidi-
gare. Vi har gjort oberoende tester och all data 
visar att det verkligen är så bra som vi säger.

Den kemiska sammansättningen med 
mycket hög kvävehalt har tvingat Uddeholm 
att vara pionjärer och utveckla nya produk-
tionsprocesser för att kunna sänka kolhalten 
utan att förlora den önskade hårdheten och 
samtidigt få fram de rostfria egenskaperna.

– Stålet har tagits fram stegvis och gjorts 
i flera olika versioner under en grundlig 
process- och produktutveckling för att leva 
upp till alla våra krav. Tillförlitlighet och uthål-

lighet är nu möjlig även i komponenter i riktigt 
extrema miljöer och för de mest krävande 
arbetsmaterialen. 

ETT INTRESSANT ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
för Uddeholm Vanax SuperClean är marina 
miljöer, som på alla sätt utmanar materialet. 
Även inom livsmedelsindustrin, som slakte-
ribranschen, gruvindustrin och för pumpar 
märks tydliga fördelar. Andra exempel är 
handknivar för jakt och dykning, men även 
exklusiva köksknivar. I årets upplaga av Udde-
holm Invitational, specialtävlingen som anord-
nas i samarbete med Svensk Knivförening, 
skapar utvalda knivmakare sin drömversion 
av en fiskekniv i just Vanax. De deltagande 
bidragen kommer att finnas att beskåda och 
beundra på Kniv-SM i Norrköping den 2-5 
augusti.

– Men jag tror att vi kommer att upptäcka 
många fler branscher där det här stålet läm-
par sig särskilt väl. Just nu tittar vi på hur stålet 
fungerar i insprutningssystem på tunga fordon 
där man experimenterar med nya alternativa 
biobränslen som ställer mycket högre krav 
på korrosionsmotstånd än vanlig fossil diesel, 
berättar Göran.

FRAMSTÄLLNINGSTEKNIKEN är komplex 
och stålet avancerat. För att kunna utnyttja 
dess fulla potential är det därför viktigt att spri-
da kunskap. Uddeholm inleder med interna 
utbildningar för den europeiska marknaden 
före sommaren och i augusti är det dags för 
Asien och därefter Nordamerika.

– På det sättet kan vi erbjuda våra kunder 

med speciella krav oöverträffade lösningar.
Marknaden har väntat länge på Uddeholm 

Vanax SuperClean och det märks tydligt att 
många kunder är intresserade av det nya stå-
let och är nyfikna, även de som inte själva har 
behov av ett sådant stål i sin egen produktion.

– Det är ett fantastiskt image-stål som 
verkligen stärker Uddeholms varumärke och 
visar att vi ligger i framkant. Att kunna erbjuda 
ett rostfritt stål i 60 HRC är riktigt spännande, 
säger Anders Johannesson, regionchef i Gö-
teborg, som deltog på utbildningen i Hagfors i 
mars. ● Erica Holm

              Det här är det 
häftigaste stålet 
som finns,  

60 HCR och rostfritt.
Göran Skoog, applikationsingenjör

Klarar de tuffaste utmaningarna
Pulvermetallurgi med kraftfullt resultat

I mitten av mars lanserades äntligen det banbrytande stålet  
Uddeholm Vanax SuperClean, ett revolutionerande pulverstål  
med en mycket spännande egenskapsprofil.

– Det här är det häftigaste stålet som finns, 60 HRC och  
rostfritt, säger Göran Skoog, applikationsingenjör för  
produktområdet komponenter hos Uddeholm.

Marina miljöer som utmanar 
materialet på ett extrem sätt är ett 
intressant användningsområde för 
Uddeholm Vanax SuperClean.

PRODUKTNYTT

Den nordiska mytologin fort-
sätter att inspirera Uddeholm 
vid namngivningen av nya stål-
sorter. Ungdomens gudinna 
har blivit symbolen för världens 
första och enda patenterade 
rosttröga hållarstål Uddeholm 
Idun – en klart lysande stjärna 
på mer än ett sätt. 

Världens första rosttröga hållarstål

Jag blev väldigt nöjd 
när jag fullt ut för-
stod vad Idun inne-

bär och hur mycket 
det hjälper oss i 
vårt miljöarbete.

Susanne Evegård,  
hållbarhetsansvarig på Seco Tools

Grovbera-
betning

STANDARDMATERIAL

Så förbättras materialkedjan

Härdning

Fin-
bearbet-

ning

Yt-
behand-

ling

UDDEHOLM IDUN

Grov- och 
finbear-
betning

Här finns stora 
besparingar att göra 

i såväl tid som 
kostnad!

skärande bearbetning. Båda företagen har en 
gemensam ambition att bidra till ökad produk-
tivitet och förbättrad totalekonomi för sina res-
pektive kund och till ett hållbart användande 
av egna och globala resurser. 

– Idun innebär stora fördelar för oss. Vi får 
hem ett färdighärdat material som vi direkt 
kan bearbeta, vilket leder till att vi slipper 
formförändring som ofta sker vid efterföljande 
värmebehandling. Vi kortar våra ledtider, ökar 
kvalitén och minskar våra lager. Med hjälp av 
materialet Idun kan vi minimera negativ miljö-
påverkan från transporter och ytbehandling 
och skapa en ansvarsfull värdekedja, säger 
Susanne Evegård, hållbarhetsansvarig på 
Seco Tools.

– EFTERSOM UDDEHOLM Idun inte heller 
behöver ytbehandlas på något sätt, är mate-
rialet mycket bra utifrån ett hälsoperspektiv då 
de som hanterar vår slutprodukt inte behöver 
komma i kontakt med nickel som kan orsaka 
allergier.

En annan viktig aspekt är att Uddeholm 
Idun är återvinningsbar.  

– Vi måste alla hushålla med jordens resur-
ser och använda återvunnet material så långt 
det är möjligt, säger Susanne Evegård.

Seco Tools köper själva tillbaka vändskär 
som råmaterial från sina kunder för återvinning. 

– Att arbeta hållbart utgår från tre grund-
läggande dimensioner: social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Med Idun får vi en 
ökad produktivitet, bättre kvalitet och mins-
kade kostnader, vilket leder till en hållbarare 
ekonomi. Minskat antal transporter bidrar till 
ekologisk hållbarhet och genom att ta bort 
nickelbeläggning bidrar vi till social hållbar-
het. I slutändan kommer det nog vara de som 
producerar mest med minst resurser som 
överlever längst, avslutar Susanne Evegård.  
● Erica Holm
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STYRKAN KOMMER VISSERLIGEN inifrån, 
men Uddeholm Idun utmanar en hård värld 
även på ytan. Ett rosttrögt hållarstål som kan 
levereras förhärdat har länge funnits på öns-
kelistan och förra året kunde FoU i Hagfors ta 
emot patentet, som ett tydligt bevis på stålets 
unika och revolutionerande egenskapsprofil.

– Vi utgick från ett av våra befintliga stål 
som vi sedan modifierade och finjusterade, 
berättar Per Hedlund, regionchef för Udde-
holm i Eskilstuna. Uddeholm Idun är speciellt 
utvecklad för bearbetande verktygshållare 
med utbytbara skär i syfte att korta ledtiderna. 

– Tack vare Uddeholm Idun kan vi nu 
erbjuda våra kunder precis vad de vill ha utan 
att kompromissa. Det ger dem konkurrensför-
delar. Uddeholm Idun är rosttrögt, segt, rent 
och slitstarkt och behöver varken härdas eller 
ytbeläggas. Till den här typen av applikation 
är det vanligt med standardmaterial som är 
mjuka nog för att bearbetas, men som oftast 
sedan måste efterbehandlas med till exempel 
nickelbeläggning och värmebehandlas för att 
tåla extrema produktionsförhållanden.

Uddeholm Idun överträffar dessa  
standardmaterial eftersom det har en 
inbyggd beläggning i och med rosttrögheten. 
Den inbyggda beläggningen ger också 
stora fördelar rent miljömässigt. På Udde-
holm är man övertygad om att allt fler kunder 
kommer att upptäcka Idun och se över möjlig-
heterna att använda det i sin produktion.

– Att byta stål tar ofta tid och eftersom 
Uddeholm Idun lanserades för bara ett år se-
dan så ser vi ännu inte hur mycket marknaden 
kan växa. Vår erfarenhet säger att det finns en 
stor potential som hållarmaterial men också för 
konstruktionsdetaljer, säger Per Hedlund.

EN AV UDDEHOLMS samarbetspartners i 
processen med att ta fram Uddeholm Idun 
var Seco Tools, som efterfrågade ett stål med 
just dessa egenskaper för sina verktyg för 
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BOSSE JOHANSSON NÄRMAR sig slutet 
av sitt yrkesliv. Han har redan börjat smaka 
på ledigheten och har gått ner till att jobba 
fyradagarsvecka och till hösten tackar han 
för sig och blir pensionär.

– När jag slutar, slutar jag och då är det 
andra saker som gäller – sommarstugan, 
fiske, barnbarn och så en del resande 
tillsammans med frun, säger han.

DET BLIR ETT stort tomrum Bosse lämnar 
efter sig. Efter 43 år på olika positioner inom 
företaget besitter han ovärderlig kunskap 
och har byggt upp ett stort och viktigt kon-
taktnät. Idag är han nordisk försäljningschef 
men när han började på ”verket”, som han 
säger, var det som pendelslipare i gjuteriet 
och efter det har han bland annat arbetat 
som inventerare och som förman. När gjute-
riet blev nedlagt i slutet av åttiotalet läste han 
ett år, bland annat på Bergskolan i Filipstad, 
vilket ledde till ett jobb på planeringsavdel-
ningen innan han flyttade till försäljnings-
avdelning på Norden. Sedan början av 
nittiotalet har han jobbat på marknadssidan 
i olika roller och har under kortare tid också 
varit ansvarig för ASSAB-marknaden. Under 
många år var han dessutom fackligt ombud 

med fokus på skyddsfrågor.
– Jag har trivts jättebra i alla mina roller. 

Som marknadsansvarig för Norden, vilket 
även inkluderar Estland, Lettland, Litauen, 
Polen och Ryssland, reste jag mycket och 
träffade kunder och det var fantastiskt, 
men nu är jag nöjd med att vara mera på 
hemmaplan och att istället ha telefon- och 
mejlkontakt med kunderna.

Bästa möjliga lösning för kunderna är 
vad Bosse eftersträvar. Han är stödperson 
för Uddeholms regionansvariga och hjälper 
dessa i olika kundfrågor.

– Jag försöker hjälpa till när problem 
uppstår och använder mig av lite genvägar 
som jag vet fungerar. Problemlösning är 
roligt, speciellt när man ser resultat direkt.

UTVECKLINGEN SOM BOLAGET genom-
gått under åren är på gott och ont tycker 
Bosse. Idag är verksamheten mer uppstyrd 
och utrymmet att improvisera är inte lika 
stort – men å andra sidan finns allt online, 
vilket ökar effektiviteten.

– En stor del av min arbetsdag består 
av koordineringsarbete, det vill säga att 
säkerställa att vi får fram rätt material i rätt 
tid till rätt kund i rätt land. I samband med 

till exempel lansering av en ny bilmodell är 
det avgörande att hela kedjan fungerar. I 
sådana sammanhang, liksom vid offert- och 
prisfrågor, är det jag som är länken till mark-
nadsbolagen.

UNDER MÅNGA ÅR har Bosse Johans-
son fungerat som chef med ansvar för olika 
verksamheter och medarbetare. Och även 
om han tycker om de personliga relationer 
som chefskapet medför känns det bra att 
slippa ansvaret.

– Lite mer bekväm har jag allt blivit med 
åren, idag är jag glad att få koncentrera mig 
på det jag är bäst på – att vara behjälplig i 
kniviga situationer, sammanfattar han. ●  

Spindeln i nätet. Så kan man med några få ord sam-
manfatta Bo Johanssons roll på Uddeholms AB i Hag-
fors. Hans mångåriga erfarenhet och kompetens har 
gjort honom till en mycket viktig länk mellan mark-
nadsbolagen och produktionsbolaget när det gäller 
att få det praktiska att fungera gentemot kund.

ETT LIVSLÅNGT
NÄTVERKANDE

BO JOHANSSON
Yrke: Nordic Sales Manager.

Ålder: 64 år.

Bor: I Hagfors med sin fru. Familjen i övrigt 

består av två utflugna barn samt åtta barnbarn 

i åldrarna två till tio år. 

Intressen: Förutom barnbarnen ägnar han 

sig gärna åt fiske och pistolskytte. Skytte har 

han hållit på med sedan åttio- och nittiotalen 

och tycker om känslan han får när han lyckas 

prestera under press. Idrott i olika former, 

bland annat skidåkning (har åkt tio kortvasor) 

och ishockey (ytterforward i IK Viking) har varit 

ett stort intresse i många år.  

PROFILEN

Men nu ska säljchefen trappa ner

Bo Johansson har varit 43 år i företaget och vet hur han 
ska göra för att koordinera verksamheten på bästa sätt.

TEXT MONA HÖYNÄ-CARLSSON FOTO ØYVIND LUND
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1843 I KORTHETEn ung ingenjör, E G Danielsson, tar båten till Amerika för att marknadsföra 
Uddeholm och sätter därmed bolagets namn på kartan utanför Europa.

Bra samtal om pressgjutningens utmaningar
Lär dig konsten att svetsreparera med bibehållna 
materialegenskaper.

Berth Nilsson och Stefan Enström på Udde-
holms svetsavdelning i Hagfors står redo att ta 
emot kursdeltagare vid två tillfällen i år, 16–18 maj 
och 3–5 oktober. Målet är att bidra med kunskap 
om hur verktygsreparationer kan utföras med hjälp 
av svetsning för att få ut så mycket som möjligt av 
Uddeholms produkter. 

Kursen, som innehåller både teori och praktik, 
anpassas efter deltagarnas specifika behov och 
användningsområden för bästa resultat. 

Vid tryckningen av tidningen finns ett fåtal  
platser kvar i både maj och oktober. 

Nu laddas det för en ny runda med 
klassiska stålseminarier, som sedan 
1988 varit en viktig plattform för 
samarbete och kunskapsförmedling. 
Uddeholms experter dyker upp på åtta 
orter i landet med start i maj och final i 
september. 

Spännande, innovativa produktny-
heter presenteras och du får veta mer 
om Uddeholms satsning och utveckling 
inom additiv tillverkning, AM. Det blir 
dessutom ett avsnitt om värmebehand-
ling, ett efterfrågat och alltid lika aktuellt 
ämne. Även ytbehandling står på agen-
dan och fördelarna med seghärdade 
stål samt hur de bearbetas för bästa 
prestanda.

Göran Larsson, säljare i Eskilstuna, 
ser fram emot ytterligare en roadshow.

– Stålseminarier har varit vårt flagg-
skepp under hela min tid på Uddeholm 
och jag måste säga att det är fan-
tastiskt positivt att samla kunder och 
samarbetspartners så. Vi delar med 
oss av vår tekniska kunskap samtidigt 
som det blir en samlingspunkt för olika 
branscher och företagstyper där man 
kan utbyta erfarenheter och få tips. Att 
mötas i en miljö utanför kontor och pro-
duktion i en lagom stor grupp upplever 
jag som mycket uppskattat. För att ge 
så många som möjligt chansen att vara 
med försöker vi byta besöksorter från år 
till år. Det är extra viktigt norrut i landet 
med tanke på avstånden.

Populära seminarier 
på riksturné

Lär dig att  
svetsreparera

I slutet av mars samlades närmare 40 av 
landets aktörer inom pressgjutning hos 
Uddeholm i Hagfors för två dagar 
av seminarier och workshops.

Det var andra gången 
som nätverket träffades för 
att diskutera utmaningar och 
möjligheter i branschen. 

– Det som är postivt är att 
alla aktörer i värdekedjan deltar. 
Man ser varandra som kollegor, snarare 
än konkurrenter vilket är lite unikt, säger 
Markus Börrisson från Swerea SWECAST, 
som var arrangör tillsammans med Fören-
ingen Svenska Pressgjuterier, SPG.

På programmet stod bland annat en 
föreläsning och workshop kring Big Data.

– Idag mäter vi mycket i vår industri 
till exempel på pressgjutmaskiner, 
CNC-fräsar och olika ugnar. På 
träffen fick deltagarna fundera kring 
hur datan kan användas för att öka 
produktiviteten och maskintillgänglig-

heten, säger Markus Börrisson.

Han var positiv till att träffen den här gången 
ägde rum hos Uddeholm i Hagfors. 

– Det var spännande att se verket och 
höra om företagets strategi kring framtida 
verktygsstål för pressgjuteriverktyg.

Även Jan Henriksson från SPG var nöjd 
med arrangemanget.

– Pressgjutverktygen och deras livslängd 
har genom åren varit ett problem. Tillsam-
mans med Uddeholm, verktygsmakare och 
värmebehandlingsföretag har SPG och 
Swerea SWECAST arbetat med att ta fram 
underlag för att optimera livslängden på 
pressgjutverktyg. Det var ett av ämnen vi 
diskuterade under träffen, säger han.

– Sammantaget var det här två dagar 
som gav mersmak. Vi hoppas kunna träffas 
en till två gånger per år framöver, säger 
Markus Börrisson. ● Hanna Löfqvist

Markus Börrisson

Givande diskussioner där deltagarna delade med sig 
av sina erfarenheter präglade Pressgjuteridagarna.

Foto: Øyvind Lund

Jan Henriksson, ordförande 
i Föreningen Svenska 
Pressgjuterier var en av 
föreläsarna.

I september tar vi upp tråden 
igen i Skåne, västra Sverige 
och Småland med något 
varierande innehåll. Håll utkik 
efter inbjudan!

Nedräkningen har börjat för 
Uddeholms första pulverstål  
för additiv tillverkning, som ska 
lanseras under 2017. 

I SUPREME NR 2 2016 kunde vi berätta om den 
ambitiösa satsning som görs med det tydliga målet 
att ha en ledande position som materialleverantör 
även på denna relativt nya marknad.

Uddeholm har från projektstarten fokuserat 
uteslutande på kundnytta istället för att anpassa 
materialet till printrarnas krav. 

Pulvret som levereras ska passa till applikationen 
och skapa ett mervärde för användaren. Även inom 
3D-printing ska Uddeholm möta kundernas krav 
och vara ledande leverantör av högpresterande 
material för tillverkningen av verktyg. 

FÖRST UT BLIR ett pulver för plastformnings-
verktyg, Uddeholm AM Corrax, med de korrosions- 
och nötningsegenskaper som behövs för krävande 
plastformningsapplikationer. 

Kenneth Åsvik, ansvarig för produktområdet 
AM på Uddeholm, och hans team har tagit med sig 
hela den gedigna erfarenhet och kunskap om mate-
rial och tillverkningsteknik som finns inom företaget 
in i AM-projektet. 

Från produktutveckling och tester in-house har 
resan gått vidare till skarpa tester hos utvalda kun-
der i deras verktygsproduktion. På FoU i Hagfors 
utvärderas pulvrets materialegenskaper och jämförs 
med egenskaperna hos konventionellt tillverkat 
material likväl som andra AM-stålsorter. 

Hittills har resultaten varit mycket positiva med till 
exempel polerbarhet helt i klass med konventionellt 
tillverkat material. Parallellt pågår allt arbete runt lo-
gistik och system så att all hantering, transport och 
lagring också fungerar som det ska vid lanseringen.

I OCH MED lanseringen ger sig Uddeholm in på 
den växande pulvermarknaden som den första 
pulvertillverkaren som har slutanvändarens pro-
duktivitet i fokus och utvecklar AM-pulver specifikt 
för verktygsapplikationer.

Målet är sedan att lansera ett nytt stål i pulver-
form för 3D-printing per år.

Klart för 3D-printing

Kursen i svetsreparation 
anpassas efter deltagarnas 
önskemål och behov.

Mer detaljer hittar du på vår hemsida. 
Välkommen med din anmälan till:  
Annika Stjernefors Thell
annika.stjernefors-thell@uddeholm.se

Skellefteå
31 maj

Bollnäs
18 maj

Örn-
sköldsvik
30 maj

Skär-
holmen
17 maj

Örebro
16 maj
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EN SLITSTARK 
LÅNGDISTANSARE

• Högt motstånd mot abrasivt slitage

• Mycket god duktilitet

• Dimensionsstabilitet vid värmebehandling

• Goda bearbetningsegenskaper

Uddeholm Vanadis 8 
SuperClean

www.uddeholm.se

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean sätter en ny standard för 
pulvermetallurgiskt verktygsstål. Ett högpresterande stål med unika 
egenskaper som marknaden inte sett tidigare. Den lönsamma 
lösningen för ökad produktion och lägre kostnader.

STÅL SOM GÖR SKILLNAD 

UTHÅLLIGHET  
FÖR HÖGA KRAV

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.


