SUPREME
UDDEHOLM SVERIGE

Nr 2 • 2014

Äntligen!

Positiv trend för
fordonsindustrin

Nya vd:n på Uddeholm
talar om framtiden

SHILOH pressaR
ProduktionEN
Nytt stål i stansen
gav makalöst resultat

marknad

VÄLKOMMEN
Efter ännu en rekordvarm sommar är
hösten här med hög och klar luft och med nya,
spännande möjligheter!
Välkommen till det här numret av Supreme
som vi till stor del ägnar åt fordonsindustrin,
Uddeholms absolut största segment både på
hemmaplan och globalt. För oss, och merparten av
våra samarbetspartners, är det mycket betydelsefullt att svenska fordonstillverkare nu håller på
att återhämta sig efter några tunga år. Det innebär
ökade leveranser från leverantörsindustrin, något
som glädjer Fredrik Sidahl, vd för underleverantörernas branschorganisation FKG. Läs mer om
detta i intervjun med Fredrik på sid 3-4.
Kundföretagen vi skriver om den
här gången, Shiloh Industries och Ljunghäll, är
båda sedan länge leverantörer av komponenter
till den svenska fordonsindustrin. I reportagen
lyfter de båda bolagen fram Uddeholms produktkvalitet och mervärde i form av kunskap och
produktutveckling, vilket vi med stor ödmjukhet
bockar och tackar för och konstaterar: samarbete och lyhördhet är a och o för oss!
En som kan det mesta om stål är vår
produktspecialist Kjell Bengtsson. På mässan
Elmia Subcontractor talar han om Uddeholms
pulverstål SuperClean Concept under ett lunchseminarium.
Vi bjuder också på lunchseminarier om varmarbetsstål för presshärdning och bearbetning av
verktygsstål för bästa totalekonomi.
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40 år ung, med en diger meritlista och stor
kunskap om allt som rör stål. Det är en kort
sammanfattning av Uddeholms AB:s nytillträdde
vd Johnny Sjöström. Möt honom i profilintervjun
och ta del av hans tankar om framtiden.
Och framtiden tycker vi alltid är intressant
att diskutera med er, våra kunder och samarbetspartners. Vi hoppas få många tillfällen till
det, inte minst på årets Elmia-mässa. Det finns
många sätt att registrera sitt besök. Ett är att
surfa in på elmia.se/subcontractor. Använd
koden F397597 för fri entré – ni är alla
hjärtligt välkomna!

Svensk fordonsindustri
växer igen
65 000 85%
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FRÅGAN

Vilka förväntningar har du på underleverantörsmässan?
Andreas Karl Johansson,
Säljare
Uddeholm Växjö

karla eklund,
Projektledare
Elmia Subcontractor

Jag kommer att
besöka mässan
under de två första
dagarna. Elmia
Subcontractor är
en lysande plattform för att möta
trevligt och kunnigt
branschfolk. Jag
tror det kommer bli en kul mässa
med många besökare och jag hoppas få träffa många av våra kunder
under dessa intensiva novemberdagar. Dessutom ber jag till högre
makter att Växjö Lakers fortfarande
ligger före HV71 i hockeyn när
mässan väl går av stapeln. Vi ses i
Jönköping!

Ett besök på
mässan ska vara
värt tiden och
investeringen. Jag vill
bland annat nämna
Subcontractor
Connect som i år
firar 10 år! Det är
mässans matchmaking där
1 500 företag från 34 länder matchats
i över 10 000 möten. Lägg därtill
3 800 spontana möten och du har ett
event som enligt deltagarna hittills har
genererat affärer för en miljard euro.
Jag ser också fram emot
Subcontractor InnoDex med
utställningar och föreläsningar om nya
material, innovativa produkter och
tekniker såväl som kreativa processer.

Den svenska leverantörsindustrin ökar sina
leveranser till de svenska fordonstillverkarna.
– Nästan 85 procent av medlemsföretagen
ser ljust eller mycket ljust på framtiden, säger
Fredrik Sidahl, vd för branschorganisationen
FKG – Fordonskomponentgruppen.
Men leverantörsindustrin har
fortfarande en hel del kvar att ta igen innan
den når upp till samma nivåer som innan
finans- och bilkrisen 2008–2009, då omsättningen var närmare 200 miljarder kronor
bland FKG-företagen.
Idag är den knappt 150 miljarder.
– Dock har lönsamheten stabiliserats
bland det stora flertalet leverantörsföretag.
Det ger förutsättningar att konsolidera och
på sikt även växa, vilket är nödvändigt för att
kunna agera på en global marknad, menar
Sidahl.
Omkring en tredjedel av all industriproduktion i landet är kopplad till fordonsindustrin. Enbart i leverantörsledet arbetar
65 000 personer fördelat på drygt 1 000
företag, och tillverkarna av person- och lastbilar samt entreprenad- och specialfordon
sysselsätter 29 000 personer inklusive Nevs.
– Vidgar vi begreppet till att omfatta
även transportmedel och maskin växer sektorn ytterligare, förklarar Fredrik Sidahl.
Det är Volvo Cars, AB Volvos och
Scanias satsningar under senare år som

Den är ett kraftpaket, motorn
till nya Volvo XC90.

avspeglar sig i leverantörernas orderböcker.
Volvo Cars lansering av den nya XC90modellen byggd på den egna SPA-arkitekturen,
det vill säga den tekniska plattformen
för bilen, har hittills inneburit mycket för
leverantörer av såväl komponenter, system
som konsulttjänster. Dock har förseningar i
utvecklingsarbetet fått konsekvenser ner på
leverantörsnivå.
Volvo Cars tillverkar den nya modellen
i Torslanda med ambitionen att nå upp till
300 000 bilar om året om efterfrågan blir
stor.
Totalt lägger Volvo Cars 75 miljarder
kronor på forskning och utveckling under
en femårsperiod. Ett exempel är det gemensamma utvecklingscentret CEVT som
öppnades i våras i Göteborg och där Volvo
Cars ägare Geely samverkar med Volvo i
utvecklingsarbetet av en ny, liten europeisk
personbil i A-segmentet.
– Naturligtvis påverkar detta svenska
leverantörer, inklusive verktygsmakare, i
positiv riktning, säger Fredrik Sidahl.
Han är noga med att precisera att
lejonparten av alla leveranser från svensk

Fredrik Sidahl.

Totalt lägger
Volvo Cars 75
miljarder kronor
på forskning och
utveckling under
en femårsperiod.
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70%

av omsättningen

ligger på den

tunga sidan
Globalt står

svenska

tillverkare för

25%
Scania investerar stort, bland annat
i en klimatvindtunnel i Södertälje.

»

leverantörsindustri är till tunga sidan, och
framför allt lastbilar över 16 ton.
Idag svarar de båda svenska tillverkarna
för 25 procent av den globala tillverkningen
av tunga fordon. Drygt 70 procent av omsättningen hos leverantörsföretagen ligger
inom tungt. Och Fredrik Sidahls bedömning
är att leveranserna till tunga sidan kommer
att öka, inte minst med tanke på både Volvos och Scania expansion utomlands samt
företagens inviter till svenska leverantörer
till att följa med på resan.

FKG ser gärna att
fler leverantörer tar
chansen att söka stöd
från FFI-programmet.

tyska Volkswagen, genomfört integrationen
med tyska MAN. Scania är en lastbilstillverkare
som kännetecknas av egna lösningar inom
konstruktion och produktionsteknik, där bland
annat arbetet med modularisering i syfte att
minska antalet komponenter är välkänt.
– Det är för tidigt att säga vad en ökad
integration med MAN innebär för svenska
leverantörer. Intressant är att Scania investerat stort i sitt utvecklingscenter i Södertälje
med bland annat en klimatvindtunnel för
tunga lastbilar, berättar Fredrik Sidahl.
Således seglar svenska leverantörer
i medvind, men det finns också faror som
gäckar under seglatsen.
– De svenska fordonstillverkarna är inte
längre svenska i dess tidigare mening, utan
delar av en global industri och andra ägarintressen finns bakom dem.
Vad görs för att stärka den svenska fordonsindustrin och dess leverantörsled?

Strukturellt är AB Volvo, efter förvärvet av en större andel i kinesiska Dongfeng Commercial Vehicles, världens största
tillverkare av lastbilar. Under 2013 lanserades varumärket Quester (UD Trucks) med
huvudsaklig inriktning på tillväxtmarknader
utanför Europa och Nordamerika. Parallellt
slutfördes även utfasningen av gamla modeller i Volvos eget modellprogram.
Även Scania växer i storlek som
global lastbilstillverkare när den nye ägaren,
4

– Tillsammans med staten satsas närmare en miljard kronor varje år i strategisk
fordonsforskning och innovation genom
FFI. Framför allt handlar det om framtidens
fordon, men också om produktionsteknik.
FKG ser gärna att fler leverantörer tar
chansen att söka stöd från FFI-programmet
för egen forskning och utveckling.
– Det är viktigt att vi gemensamt arbetar
för Sveriges återindustrialisering, avslutar
Fredrik Sidahl.

Kommentar
Uddeholm
Fordonssegmentet är Uddeholms
absolut största och viktigaste segment både i Sverige och globalt.
– För
svensk del
har vi tack
vare de
investeringar
i nya modeller som skett
haft en bra
utveckling de
senaste åren,
Andreas Johansson.
säger Andreas
Johansson, landschef för Uddeholm
Svenska AB.
Förutom de traditionella applikationerna som kallarbete, smide och
pressgjutning har utvecklingen inom
presshärdning, där svenska företag
som Gestamp och AP&T är ledande,
varit gynnsam för Uddeholm.
– Fordonsindustrin är alltid högt
upp på agendan när vi utvecklar nya
produkter. Ledande svenska kunder
är i allmänhet alltid med i det
arbetet för att ge tidig feedback på
hur våra produkter under utveckling
beter sig i verkliga applikationer.

Johan Svensson, Shiloh Industries och Anders Johannesson, Uddeholm.
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Imponerande

Fordonsindustrin i Sverige litar på Shiloh Industries och produktionen
går i en rasande fart i fabriken i Olofström.
För att förlänga livslängden på en stans bytte man från standardstål
till Uddeholms pulverstål. Resultatet blev förbluffande.

»»

Text: Hanna Löfqvist • Foto: Mats Svensson

Göran Björklund
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Tomas Carlsson och Tomas Johansson, processberedare.

Mer om fabriken i Olofström
• Byggdes 1948.
• Omfattar närmare 55 000 kvadratmeter.
• Köptes av Finnveden Metal Structures år 2000.
• Köptes av Shiloh Industries sommaren 2014.
• Antal anställda cirka 300.
• Verksamma inom pressning, svetsning och montering.
• Från 90–500 ton automatisk presskraft och upp till 2 000
ton hydraulisk presskraft. Har en 1 500 ton servopress.
När Shiloh ska välja ett stål med hög duktilitet väljer de gärna Uddeholmsstålen Caldie eller Unimax.
– För att vara verktygsstål är de dessutom förvånansvärt enkla att svetsa i. Men vi har även fått riktigt
bra resultat när vi svetsar i Sleipner, säger Tomas Carlsson.

Det är högst troligt att du har delar
i din bil eller lastbil som är tillverkade av
Shiloh Industries i Olofström. I över 65 år
har fabriken (före detta Finnveden Metal
Structures AB) levererat komponenter till
företag inom framförallt fordonsindustrin.
– Volvo Cars, Scania och Volvo Trucks är
exempel på stora kunder, säger Tomas Carlsson, processberedare på Shiloh Industries.
Framöver satsar man dessutom på att
bredda sig mot fler marknader. Haki och
Kinnarp är två exempel på nya kunder.
– Det känns väldigt positivt. Haki och
Kinnarp är kunder med höga krav på kvalitet
och leveranssäkerhet där vår kompetens
kommer väl till sin rätt, säger Richard Berg,
platschef på Shiloh Industries.
Delarna till Hakis byggnadsställningar har
6

snabbt blivit en riktig storsäljare.
– Hela våren har vi haft en volym på
100 000 komponenter i veckan, så det vill
till att verktyget håller för att vi ska kunna
leverera, säger Tomas Carlsson.
En del i processen är en avancerad
stansning. Från början använde man en

Hela våren har vi
haft en volym på
100 000
komponenter i
veckan, så det vill till
att verktyget håller.

I nära samarbete med MP Bolagen i Vetlanda och Ionbond i
Linköping har Shiloh Industries utformat verktyget för ett
stötdämparfäste till en lastbil.

standardstans, men den behövde bytas efter
cirka 20 000 exemplar, det vill säga så gott
som dagligen.
– När stansen gjordes om i Uddeholms
pulverstål Vanadis 6 ökade verktygets livslängd tio gånger, säger Johan Svensson.
Han är noga med att påpeka att det inte
är en dålig stans från början.
– Men i just det här klippet var det tuffa
omständigheter, så då behövde vi ett riktigt
premiumstål.
Det material som Shiloh Industries
använder sig mest av är dock Uddeholm
Sleipner – ett stål som Uddeholm ser en
ökad efterfrågan på överlag.
I fabriken i Olofström finns närmare
500 olika verktyg för serieproduktion och

de komponenter som produceras är minst
sagt varierande, från riktigt små delar upp
till två meter. Materialet varierar från 0,5
mm upp till 8 mm i tjocklek. Variationen gör
att Shilohs konstruktörer och utvecklare
har god erfarenhet av hur både verktyg och
komponenter fungerar i praktiken.
– Vi har nära samarbeten med både
kunder och verktygsmakare för att kvalitetssäkra arbetet, säger Tomas Carlsson.
Han visar ett exempel på verktyg som
tillverkar ett stötdämparfäste till en lastbil.
Det är en rejäl plåtbit med en sträckgräns
på 500 MPa som ska pressas till en komplicerad design.
För att minska friktionen använder man
belagd Uddeholm Vanadis 4 Extra.
– Det fungerar väldigt bra tack vare att

vi valt att lägga in kylning, men vi vet att
beläggningen inte kommer att hålla för all
framtid. Ett alternativ skulle kunna vara att
göra vissa delar i Uddeholm Vancron 40
eftersom det har jättebra friktionsegenskaper och inte behöver beläggas, säger Johan
Svensson.
Uddeholms tekniker från Hagfors
har varit på plats i Olofström och bidragit
med kunskap om både kallarbetsstål, svetsning och härdning. Och Shiloh Industries
medarbetare säger att de uppskattar den
hjälp de får att bli bättre beställare.
– Det spelar ingen roll om du har världens bästa stål om du inte vet hur du ska
behandla det, säger Johan Svensson.

Mer om Shiloh
Industries
• Levererar lättvikts- och NVH-lösningar
till bil- och nyttofordonsmarknaden och
andra industrimarknader.
• Huvudkontor i Ohio, USA.
• Har 14 anläggningar i Nordamerika.
• Cirka 2 000 anställda.
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FORSKNING

Bra värmebehandling
ger stålet rätt egenskaper
Egen forskning och utveckling tillsammans med lång
praktisk erfarenhet har gjort Uddeholm till världsledande
inom verktygsstål.
Ett avgörande moment för att få fram verktygsstålets
önskade egenskaper och förmågor är värmebehandling.
Text: Göran Björklund • Foto: Øyvind Lund
På Uddeholm i Hagfors finns stor
kunskap om värmebehandling. Maria Teresa
Coll Ferrari, forskare och specialist inom materialvetenskap och värmebehandling konstaterar:
– Vi kan hjälpa både verktygsmakare och
framför allt värmebehandlare att få fram stål
med egenskaper som motsvarar kraven hos
beställaren.
Hon leder en grupp med representanter
från åtta andra bolag inom Voestalpinekoncernen, ett Heat Treatment International
Team, med inriktning på det viktiga området
värmebehandling, det vill säga hur man maximerar ett ståls egenskaper och förmågor.
– Inom gruppen diskuterar vi mest
problem vid värmebehandling av stora varmarbetsverktyg, berättar Maria och tillägger
att kravet på jämn kylning i hela verktyget är
en fråga om värmeöverföring.
Länken mellan temperaturförloppet och
mikrostrukturen är en kunskap som heter
termodynamik. Uddeholm satsar väldigt
hårt på den, både när det gäller teoretiska
modeller och databaser – många undersökningar som görs på FoU-avdelningen börjar
med en termodynamisk beräkning som ra-

mar in problemet eller pekar på de kritiska
faktorerna som ska granskas noggrant.
Uddeholm har bland annat ett eget ultramodernt laboratorium för materialforskning.
Detta används av både egna medarbetare
inom FoU och den övriga organisationen.
Vid specifika projekt kan även externa materialforskare från de tekniska högskolorna
eller forskningsinstitut använda eller ha
tillgång till de olika utrustningarna, vilket ger
Uddeholm en styrka både som leverantör
och samarbetspartner. Att labbet i sin tur
ligger direkt i anslutning till produktionen är
även det en styrka.
Som specialist inom värmebehandling verkar Maria Coll främst i teorin. I
skrivbordsmiljö formulerar hon termodynamiska kalkyler och, när det krävs, gör hon en
djupdykning i materialet genom svepelektromikroskopet.
Det innebär att hennes värld till stora delar kretsar kring järn-kol-diagrammet och de
legeringar som tillåts i periodiska systemet.
– Grunden för mig är alltid en teoretisk kalkyl, det vi talar om är mindre än en
nanometer, alltså små delar som ger stålet
dess egenskaper, berättar hon och tillägger
att hon är så skarpögd och erfaren att hon
i mikroskopmiljö kan se hur härdningen har
gått till på nästan alla företagets stål.
– Det är svårt att lura mig, säger hon
med ett skratt och tillägger att det är de
ytterst små delarna, mikrostrukturen, som
under behandlingsprocesser, där värmebehandlingen är en viktig del av bearbetningen,
ger stålet dess egenskaper.
Svenska värmebehandlare tar sällan fram
egna lösningar utan följer oftast Uddeholms

Järn-kol-diagrammet på väggen är
en klenod från början av 1930-talet.
Men det är fortfarande det som
gäller vid värmebehandling.

produktanvisningar då dessa rekommendationer upplevs vara pålitliga och korrekta.
– Det är mycket sällsynt med egna
lösningar, men det förekommer. Vänder de
sig till oss kan vi bidra med mycket för att
ge stålet dess rätta egenskaper utifrån den
utrustning som finns tillgänglig. Tillsammans
med värmebehandlarna försöker vi lösa
problemet, säger Maria Coll och konstaterar
att i grunden handlar mycket om ugnens
kapacitet, man måste känna till den för att
lyckas med värmebehandlingen för att få ut
maximalt av materialet.

Det är mycket
sällsynt med egna
lösningar, men det
förekommer.
– Vi kan på så sätt skapa en prototyp eller
testa en applikation utifrån önskad egenskap
eller geometri och med hänsyn taget till i
vilken ugn som värmebehandlingen ska ske.
Trenden är klar – verktygen blir
allt större. Uddeholmsstål i ett verktyg som
väger 3,3 ton är sprunget ur en ursprungsklump på 6 ton innan verktygsmakaren
påbörjat sin bearbetning. En utmaning för
alla inblandade.
Hos Uddeholm inleds arbetet med termodynamisk kalkyl där eventuella problem ramas
in. Därefter fortsätter arbetet i laboratoriet.
Där granskas bara några gram från olika stål
som sedan ska bli verktyget på drygt tre ton.
– Svårigheten är att kyla, berättar Maria
Coll och poängterar hur viktigt beräkningsarbetet är för att få en optimal struktur.
Det handlar om att balansera rätt mellan
värme och kyla – det vill säga härdtemperatur och kylningshastighet för det aktuella
stålet, det som återfinns i ett CCT-diagram.
– Att lyssna och samarbeta är vi duktiga
på, vi vill ständigt förbättra våra stål.

Mer om
Maria Teresa
Coll Ferrari
Avslutningsvis. Namnet Ferrari –
är du från Italien?
– Nej, jag är uppvuxen i Oviedo
i Spanien på samma gata som
formel 1-föraren Fernando
Alonso! Våra familjer känner
varandra.
Till Sverige kom hon som
utbytesstudent vid KTH inom
Metallurgi och Materialvetenskap. Nu samarbetar Maria i
olika projekt med världskända
forskare som John Ågren och
Harry Bhadeshia.
Maria är gift och har ett barn.

En titt på Uddeholm Dievar genom mikroskop.
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HÖGTEKNOLOGISKT
i Ljunghälls pressgjuteri

Bara det bästa är gott nog.
– Det kravet ställer vi på oss själva och det
samma gäller för våra underleverantörer, säger
Peter Fridell, inköpare på Ljunghäll AB.
Mentaliteten har bidragit till att göra pressgjuteriet till ett av Europas största.

I småländska Södra Vi kantas
huvudgatan av välskötta trähus. Den vackra
kyrkan från mitten av 1700-talet ligger på
en höjd och blickar ut över skogar och vattendrag.
Strax intill kyrkan, på en yta av 40 000
kvadratmeter, ligger fabriksbyggnaden. Här
har Ljunghäll AB hållit till sedan mitten av
1900-talet.
– Vi har byggt ut i många omgångar, visar
Peter Fridell på en skiss över lokalerna.
Idag sysselsätter företaget närmare
500 personer och är därmed en av de
största arbetsgivarna i Vimmerby kommun.

Andreas Johansson och Peter Fridell.
Foto: Jeanette Larsson
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Ljunghälls historia sträcker sig
nästan hundra år bakåt, till 1917 och så
tidigt som 1940 började man med pressgjutning.
– På den tiden var tekniken helt banbrytande. Samma mentalitet ligger till grund

för verksamheten i dag, vi vill alltid ligga
steget före och driva utvecklingen, säger
Peter Fridell.

Så tidigt som 1940
började man med
pressgjutning.
Under 1980-talet introducerades
robotar i tillverkningen. Idag finns ungefär
130 robotar i produktionen och de är en
viktig del i framgångskonceptet.
Peter Fridell säger att man automatiserar
så långt det går för att minimera risken för
att det blir fel i produktionen. Samma tänk
gäller när Ljunghäll köper in sitt material.
– För att klara oss i den globala kon-

Varmarbetsstålet Uddeholm Dievar passar Ljunghälls verksamhet.							

kurrensen måste vi jobba med det bästa
materialet vi kan hitta och Uddeholms stål
har en fantastisk jämnhet, vi vet alltid vad vi
får, säger Peter Fridell.
Andreas Johansson från Uddeholm ger
förklaringen att Uddeholms varmarbetsstål har ett hårt styrt legeringsinnehåll med
mindre spann än konkurrenternas.
Bland många kunder inom fordonsindustrin utmärker sig Volvo som en av
Ljunghälls största. Bland annat har företaget
fått det prestigefulla uppdraget att ta fram
detaljer till Volvos nya motorer. Kravlistan
på den typen av detaljer är omfattande.
– Ofta finns det bara en eller två gjutformar som är designade för en specifik produkt. Det innebär att verktygsstålet måste
hålla en väldigt hög kvalitet för att hålla den
livslängden som vi utlovar.
Peter Fridell säger att det rent generellt
finns en stor efterfrågan på stål som går att

belasta ännu hårdare och som samtidigt har
ännu längre livslängd.
Den tillsynes extremt tuffa ekvationen
triggar produktutvecklarna hos både Ljunghäll och Uddeholm.
– En sak som vi uppskattar mycket med
Uddeholm är att vi får ett mervärde. De
bidrar med sin kunskap och om det uppstår
problem vet vi att vi kan lita på deras support, säger Peter Fridell.
I en allt tuffare global marknad känner
Ljunghäll av pressen.
– Good enough är inte bra nog för oss.
För att fortsätta växa måste vi korta cykeltiderna i vår produktion utan att ge avkall
på kvaliteten. Vi tänker ligga i framkant på
tekniksidan, säger Peter Fridell.
Så har Ljunghäll arbetat i hundra år och
så tänker de fortsätta.

Foto: Øyvind Lund

Mer om
Ljunghäll AB
• Ägs av Capman sedan 2003.
• Antalet anställda är 500 i Sverige
300 i Tjeckien.
• Ljunghäll AB har en avdelning för
processutveckling och erbjuder
kompletta lösningar.
• De material Uddeholm levererar
är Uddeholm Dievar, Uddeholm
Orvar Supreme och Uddeholm
Vidar Superior.

Hanna Löfqvist

11

PROFILEN

Trettio år gammal slutförde Johnny Sjöström sin doktorsutbildning i
materialteknik inom Uddeholm. Idag, tio år senare, har han uppnått
sina (yrkes)drömmars mål – vd-tjänsten för Uddeholms AB i Hagfors.

Uddeholms nye vd
vill satsa på utbildning

R

ekordung vd för en av världens främsta tillverkare av
höglegerade verktygsstål, hur
känns det?
– Jag inser att det var ett
ambitiöst mål, men för mig
väcktes drömmen tidigt att få
leda Uddeholm i framtiden. Uddeholm är ett
fantastiskt bolag som jag ser mycket fram emot
att få vara en del av.

Johnny Sjöström
Yrke: Vd för Uddeholms AB.
Ålder: Precis 40 år fyllda.
Familj: Fru och två barn, en 14-årig kille
och en 11-årig tjej.
Bor: Karlstad sedan mitten av april, innan
det fyra år i Shanghai, Kina. Har tidigare
bott i Hammarö så Karlstad känns som
att flytta hem – dessutom kommer hans
fru från Hagfors.
Intressen: Familjen är absolut det viktigaste och att aktivera sig på deras villkor.
Det kan innebära allt från att spela dataspel till att hoppas studsmatta. Därutöver
att träna, gärna tillsammans med frun.
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Foto: Johan Eklund

Ambitiös och målinriktad – det är två
egenskaper som beskriver bolagets nye vd.
Egenskaper som har varit avgörande för att
nå den position han har idag. Efter filosofie
doktorsexamen i materialteknik och därefter
en MBA*-utbildning för att kvalificera sig till ledande positioner i affärsvärlden, har han haft ett
flertal ledande positioner inom stålindustrin. I
våras återvände han till Sverige – och Värmland
– efter fyra år i Kina på chefspositioner inom
SSAB och Scana.
– Flytten hem till Sverige förde med sig
en del oro hos barnen, men de ha blivit
fantastiskt bemötta och omhändertagna i
skolan och trivs väldigt bra, säger Johnny
Sjöström och berättar att han känner
oro för de stora skillnaderna i de båda
ländernas skolsystem.
Han menar att Sverige riskerar
att halka efter länder som Kina där
skolarbetet kräver väldigt mycket av
eleverna, inte minst i form av långa
och krävande skoldagar.
– Trenden går åt fel håll i
Sverige när vi ser att färre personer söker sig till natur- och
tekniska utbildningar samtidigt
som allt fler väljer hockeyoch fotbollsgymnasier. Det
minskade intresset att söka

sig till jobb inom industrin är ett bekymmer för
Uddeholm och andra industriföretag.
För Johnny Sjöström och Uddeholm är just
utbildning och rekrytering två högprioriterade
områden:
– Om Uddeholm ska förbli världsledande
och dessutom stärka den positionen är det
avgörande att tillgången på välutbildade ökar,
säger han.
En strategi har tagits fram i syfte att öka
intresset för stålindustrin bland ungdomar. Olika
aktiviteter och insatser planeras, bland annat
traineeprogram där deltagarna får möjlighet att
verka på olika positioner för att få en bredd.
Tanken är att hitta rätt talanger till områden de
är mest lämpade för.

För mig väcktes
drömmen tidigt att
få leda Uddeholm i
framtiden.
Johnny Sjöström tillträdde sin nya
tjänst i våras och bland det första han gjorde
var att samla ledningen och lyfta frågan om vad
som krävs för att Uddeholm ska fortsatt vara
nummer ett inom verktygsstål – och vilka hot
som finns.
– Vi måste ha en riskberedskap även om det
har gått bra för bolaget historiskt och även just
nu. Det är bara en tidsfråga innan Kina börjar
plocka marknadsandelar av Uddeholm.
Kinesernas framgång består i att de är
oerhört skickliga när det gäller att kopiera
Uddeholms produkter, de till och med döper
sina kopior till exakt samma namn, men det är
produkter med usel kvalitet, konstaterar han.

Vad har man då kommit fram till, vilka
insatser är nödvändiga att göra inför
framtida utmaningar?
– Vi måste helt enkelt vara bäst och för att
bli det krävs att vi har en effektiv produktionsapparat. Uddeholm måste fortsatt stå för hög
kvalitet, våra produkter ska ha noll procent
produktrelaterade fel. Vi måste ställa så höga
krav för att visa att Uddeholm lever upp till
svensk kvalitet som ju är ett välkänt begrepp
internationellt.
Uddeholms fokus på forskning och
utveckling är en annan mycket viktig framgångsfaktor. Uddeholm fortsätter att investera för att
möta framtidens krav gällande både materialegenskaper och kvalitet på företagets världsledande verktygsstålprodukter.
– Hög, konstant kvalitet och att forska
fram nya produkter är vår styrka och kommer fortsatt att vara oerhört viktigt i racet om
marknadsandelar, säger Johnny Sjöström.
För att möjliggöra detta håller Uddeholm en
hög investeringstakt. Nästa år står den tionde
ESR-anläggning klar – en investering på 150
miljoner kronor.
– Vi har bra ägare som tror på oss och är
investeringsvilliga och som inte ser enbart till
kortsiktiga vinster. Det underlättar vårt arbete
för att ytterligare befästa Uddeholms position i den globala stålbranschen, säger Johnny
Sjöström och konstaterar avslutningsvis att
vd-positionen kan jämföras med att vara ledare
för ett idrottslag.
– Vi måste vara bäst för att nå målen. För
att bli det krävs att vi jobbar tillsammans och
min uppgift som lagledare är att få med alla
spelare i laget.
Mona Höynä-Carlsson
* Master of Business Administration
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VÄLKOMMEN TILL ELMIA SUBCONTRACTOR
Norra Europas ledande mässa för underleverantörer

Pulverstål ny favorit
för knivmakare
Hallå där,
Ulf Brandt

Vinnare i Uddeholm
Invitational
Vem är du?
– Jag är 58 år, bor i
Husum och arbetar som
lärare. På fritiden är jag
intresserad av jakt och
fiske, därav mitt intresse
för knivar. Jag gjorde
min första kniv 1983 och
i början av 2000-talet
ställde jag upp i en knivtävling. Jag har
vunnit så gott som alla knivtävlingar som
finns i Sverige. Nu tävlar jag inte längre,
jag har inget kvar att bevisa och det är
bra att nya förmågor får komma fram.
Vad var utmaningen med att göra
en kockkniv?
– Det var intressant och jag tog fram
alla knivar jag har i köket och försökte ta
den bästa egenskapen från varje kniv och
kombinera. Jag lade ner väldigt mycket
tid och tankearbete innan jag började
arbeta rent praktiskt med materialet.

Var det en bra vinst?
– Det var fantastiskt roligt att vinna
och de kockar som testade min kniv var
väldigt nöjda med den så nu har jag fått
beställningar på fler kockknivar. Det var
också ett mycket fint pris i form av en
drygt 16 kilo tung plåt på 3,8 millimeter
från Uddeholm som är värd en hel del.
Det lämpar sig perfekt att göra jaktknivar av och det ska bli väldigt roligt att få
jobba med ett så bra stålämne.
Fotnot. Under Uddeholm Invitational
skapade utvalda knivmakare sin version av
drömkniven för kvalificerat kockarbete i
pulverstålet Uddeholm Elmax SuperClean.
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Sedan 2012 är Uddeholm huvudsponsor
för Svensk Knivförening. Ett samarbete som
ger knivmakare möjlighet att dra nytta av
Uddeholms unika kompetens inom olika stålteknologier, inte minst när det gäller pulverstål.
Det var Lars Billström som först kontaktade Uddeholm efter att ha läst om framgångarna i USA. Uddeholm vann till exempel 2009
genom Kershaws kniv Speedform den prestigefulla utmärkelsen American-Made Knife Of
The Year i amerikanska Blade Magazine.
Även i de nordiska länderna finns ett
stort intresse för knivtillverkning och en
hantverkskultur kring framförallt jaktknivar.
– Samarbetet med Uddeholm är väldigt
positivt och väsentligt för Svensk Knivförening. Vi har gemensamma intressen och
genom dem kan våra knivmakare få kvalifi-

Stort intresse för
knivveckan i Ludvika

cerad rådgivning inom exempelvis värmebehandling, bearbetning och slipning.
Uddeholms pulverstål har
mycket hög renhetsgrad och enhetlig
struktur vilket minimerar risken för urflisning. Pulverstålets egenskaper ger också en
stabilare egg med en högre hårdhetsgrad
och bibehållen seghet.

Hög renhetsgrad
och enhetlig struktur
minimerar risken
för urflisning.
– Traditionellt sett anlitar knivmakare en
smed eller någon som köper stål och slipar
fram blad men på senare år har intresset för
att även göra egna knivblad ökat. Pulverstålet
kan vara något mer svårbearbetat men har
utmärkta egenskaper för slipning och polering vilket ger ett fantastiskt resultat jämfört
med klassiskt kolstål, säger Lars Billström.
Med ett hårt pulverstålsblad kan man
slipa ut en skarpare eggvinkel utan att riskera att eggen blir känsligare för att vika sig.
– Det ger också en förlängd och förbättrad
kvalitet. Detta är viktigt för användarna som
ofta är friluftmänniskor med höga krav men
som ibland också ”misshandlar” sina knivar.
Erica Holm

8 000
besökare

I somras deltog Uddeholm vid flera aktiviteter i samarbete med Svensk Knivförening,
bland annat knivveckan i Ludvika den 9-12 juli.
– Ludvika är ett mecka för svensk knivkonst och har även blivit en skandinavisk
knutpunkt, säger Lars Billström.
Knivveckan som i år komprimerats till fyra intensiva dagar är Sveriges största
sammankomst för knivmakare och knivsamlare. Knivveckan lockade mellan 8 000 och
10 000 besökare och förutom en stor utställning av knivar fanns där också säljare av
knivar och knivmaterial. Dessutom hölls Nordiska mästerskapet i knivhantverk.

Maximera produktionen
med Uddeholms stål för
presshärdning

Uddeholms pulverstål
ger fördelar i avancerade
kallarbetsapplikationer

Tisdagen den 11 november klockan 13.00-14.00
Jerker Andersson, produktchef varmarbetsstål

Onsdagen den 12 november klockan 13.00-14.00
Kjell Bengtsson, produktspecialist pulverstål

Presshärdning blir allt vanligare som komplement
till kallformning inom fordonsindustrin i takt
med att kraven på större, starkare och lättare
komponenter ökar. Fördelarna är många, men
metoden ställer också höga krav på verktygsstålet i formarna. Under föredraget berättar Jerker
Andersson om hur du med stål från Uddeholm kan undvika de vanligaste skademekanismerna, vilket ger kortare
cykeltider, färre produktionsstopp och lägre kostnad per
producerad komponent.

Inom tillverkningsindustrin ställer långa serielängder och svåra produktionsförhållanden
stora krav på verktygsmaterial som måste
klara extremt hög belastning.
Produktspecialist Kjell Bengtsson presenterar fördelarna med de avancerade pulverstålen
från Uddeholm och hur rätt materialval skapar tillförlitlig
produktion och förbättrad totalekonomi för verktygstillverkare och verktygsanvändare.

Bearbetning av
verktygsstål för
bästa totalekonomi
Fredagen den 14 november klockan 11.30-12.30
Staffan Gunnarsson, bearbetningstekniker FoU
Hur kan produktiviteten ökas vid verktygstillverkning och hur påverkas verktygsprestandan av olika bearbetningsoperationer som svarvning, fräsning, borrning, slipning
och gnistning? Staffan Gunnarsson på Uddeholms FoUavdelning ger tips och råd om bearbetning av Uddeholms
verktygsstål för bästa totalekonomi.

Vinn en kockkniv
Besök Uddeholms monter på årets Elmiamässa i
Jönköping, den 11 till 14 november, och delta i
utlottningen av den fina kockkniven som Ulf Brandt har
designat och tillverkat!
Det enda du behöver göra för att få chans att vinna
kniven, gjord i pulverstålet Uddeholm Elmax, är att lämna ditt visitkort i Uddeholms monter, nummer D03:40.
Välkommen och lycka till!

Vi ses på E

lmia!

Utnyt tja din
biljett som ko
m
tidningen, el
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n
fri entré.
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fria för mäs arierna är kostnadssans
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arenan i hall nctional FoodB är begrän
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HOS UDDEHOLM

Hur blev resultatet?
– Det blev en fantastiskt bra kniv
med ett annorlunda skaft som är smalt
fram och brett bak, vilket gör den
väldigt greppvänlig och stadig att hålla
i. Det var kort om tid från det att vi
fick stålet fram till härdning. Därför
gjorde jag inte bladet helt klart utan
slipade det sista efter härdning. Det var
besvärligt eftersom jag aldrig slipat ett
så hårt stål tidigare.

Uddeholm har nått stora
framgångar internationellt
med pulverstål i handhållna
knivar.
– Många knivmakare har
upptäckt pulverstålets överlägsna fördelar. Det ger en
sagolik skärpa och en både
hårdare och vassare egg
med lång hållbarhet, säger
Lars Billström, fd ordförande
i Svensk Knivförening.

Under Elmia Subcontractor bjuder Uddeholm in till en rad intressanta
lunchseminarier. Välkommen den 11–14 november!
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PART NE RS RE K L AMBY RÅ

Some things last forever
U D D E H O L M S U P E RC L E A N C ON C E P T
D E U LTI MATA P U LV E R S TÅ L EN

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

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.

M ÖT OSS PÅ ELM IA SUB C O N T RAC TO R I M O N T ER D 03:40 , 11– 14 N OV EM BER

www.uddeholm.se

