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Noggrant hos Intermekano Tools 

Här är gänget i Eskilstuna

IKV Tools tänker nytt

Hagfors investerar i miljön

VÄLKOMMEN

INNEHÅLL

Andreas Johansson, 
landschef,  

Uddeholm Svenska AB
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Ledare

Bra tryck!

Kortsiktigt är börsoron i Kina och dess konsekvenser för den globala 
finansmarknaden det största orosmomentet för svensk industri. 

Långsiktigt handlar det om att hantera kompetensbehov, internationalisering 
samt den generella transformering som industrin genomgår när en produkts 
tjänsteinnehåll ökar och blir allt viktigare.

ANDERS RUNE ÄR chefekonom på arbets-
givarorganisationen Teknikföretagen. Han är 
förmodligen den som vet mest i Sverige om 
hur den svenska industrin mår och vad den 
förväntar sig av framtiden. 

Detta genom regelbundna nyckeltals- 
analyser och medlemsprognoser som Tek-
nikföretagen genomför.

MED STÖD AV dessa ser han med viss oro 
på nuläget:

– Raset på världens börser under sen-
sommaren har ökat risken att nästa nedgång 
i konjunkturen är mer näraliggande än 
många räknat med, inleder Anders Rune.

– Den stora utmaningen för oss alla är 

förstås att rimligt navigera rätt i en omvärld 
där stora krafter är i rörelse med tvära kast 
på finans- och räntemarknader. Det är rörel-
ser som med stor dramatik påverkar valutor, 
relativa arbetskraftskostnader, material- och 
råvarupriser etcetera, fortsätter han.   

Därför är flexibilitet och snabb anpass-
ningsförmåga avgörande, enligt Anders Rune.

– Allmänt sett är nyckeln till framtida 
framgångar investeringar. Mer robotisering 
och automatisering är ett exempel precis 
som flexibilitet och produktivitet, menar 
han.

I dagsläget håller industrin, utom for-
donsindustrin, igen på investeringar vilket 
inte är bra, enligt Anders Rune.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ett nytt 
nummer av Supreme! I våras skrev jag att 
högkonjunkturen inte riktigt ville ta fart, men 
när vi nu summerar det senaste halvåret 
skulle jag vilja säga att högkonjunkturen är 
här med besked. Den gyllene frågan är dock 
för hur länge? Det finns osäkerheter i vår 
omvärld, men vårt huvudscenario för det 
kommande halvåret är ändå en fortsatt stark 
verktygs- och bearbetningsindustri i Sverige, 
mycket tack vare att de svenska fordonstill-
verkarna har bra tryck i både försäljning och 
produktutveckling med flera nya projekt.

ÄVEN PÅ UDDEHOLM i Hagfors är det bra 
tryck med riktigt bra försäljning, framförallt 
inom de mer avancerade materialen, pulver-
stål och ESR-stål. För att möta efterfrågan 
investeras det i nya ESR-anläggningar, vilket 
stärker Uddeholms ställning som globalt le-
dande i detta mycket konkurrensutsatta seg-
ment. Den absolut största investeringen görs 
dock i en ny rökgasfilteranläggning, så även 
ur ett miljöperspektiv stärker vi vår ställning 
bland världens verktygsstålstillverkare.

INOM UDDEHOLM SVENSKA 

har vi haft mycket fokus på utökade 
möjligheter att erbjuda verktygsstål 
i ett finbearbetat utförande, vilket 
har fått ett fantastiskt mottagande 
av er. Efterfrågan är hög och vi 
jobbar på flera håll för att höja 

leveranssäkerheten, som i vissa fall inte varit 
på den nivå vi brukar ha. 

Marknadsutveckling, konjunkturer och 
investeringar i all ära – i Supreme vill vi också 
lyfta fram hur våra kunders vardag ser ut. 
Den här gången har vi träffat två spännande 
verktygsmakare, familjeföretaget IKV Tools 
i Forsheda och Intermekano Tools i Bålsta.  
Modern teknik och nytänk inom flera områ-
den är framgångsrecepten som du kan läsa 
mer om i reportagen.

Fortsatt skön höst 
och trevlig läsning!

Flexibilitet och 
investeringar

Anders Rune, chefekonom på 
Teknikföretagen.

– avgörande på orolig marknad

ANALYS

»

FRÅGAN: HUR FÅR DU INFORMATION  
OM OLIKA BRANSCHFRÅGOR?

Förr fick vi mest bransch- 
informationen via tidningar eller 
reklamutskick, men nu hittar vi 
det mesta vi söker på Internet. 
  Dessutom är Anders Johannesson 
på Uddeholm ute och informerar 
oss, och ett personligt besök kan 
aldrig ersättas med nätet.

TORBJÖRN KARLSSON,
Processkontroll Mekaniska AB
Stora Höga

Mässor är ett sätt som vi  
använder flitigt. Efter 33 år på 
företaget har jag också skaffat mig 
många kontakter i branschen 
som jag utnyttjar så mycket jag 
kan. Det fantastiska Internet är 
ett annat sätt, liksom nyheter 
via katalogutskick.

TONY REITZ,
Processutveckling, NKC 
Göteborg
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Den senaste tekniken i kombination med gedigen kunskap 
och lång erfarenhet är ett framgångsrecept.

– Vi har möjlighet att ge kunderna precis det de vill ha, 
säger Ronny Karlsson, platschef på Intermekano Tools.

LÅNG 
TRADITION

MODERN 
TEKNIK

HOS KUNDEN

Foto: Jeanette Larsson

Intermekano investerade i en mätmaskin redan 
på tidigt 1990-tal. Nu är det standard hos de 
flesta verktygsmakare. Här kontrollerar Kalle 
Norbäck måtten.

INDUSTRIN ÄR VIKTIG för Sverige, den 
står för 25 procent av BNP,  den ger nästan 
en miljon jobb och dess export finansierar 
stora delar av vår välfärd.  Andelen är dess-
utom tämligen stabil.

Det visar en nyligen utgiven och gemen-
sam rapport ”En rättvisare bild av industrin” 
från industrins fack och arbetsgivare med 
bland annat Anders Rune som medförfattare.

ANALYSEN VISAR ATT finanskrisen 2008-
2009 slog hårt mot den svenska industrin. 
Efter krisen har industrin haft svårt att öka 
antalet direkt anställda, men de indirekt 
anställda har ökat enbart under åren 
2009–2011 med 25 000 personer, varav 70 
procent utgörs av tjänsteproducenter.

EN INTRESSANT UTVECKLING är att de 
svenska leverantörerna till industrin i Sve-
rige numer utgörs till 64 procent av tjänste-
leverantörer, medan, följaktligen, 36 procent 
levererar varor.  Siffrorna visar tydligt att 
tjänsteinnehållet i industrin är omfattande 
– industrins och industrins leverantörers 
produktion innehåller idag tjänster i en helt 
annan omfattning än tidigare. 

Analysen visar också tydligt att svensk 
industri och tjänstesektor deltar allt mer 
i det internationella handelsutbytet. Både 
andelen importerade och exporterade 
insatsvaror och insatstjänster har trendmäs-
sigt ökat som andel av Sveriges produktion.

INTÄKTERNA FÖR DET ökade tjänste-
innehållet har fördubblats inom indu-
strin sedan 90-talet. Trenden är stigande. 
Globalisering och internationell handel och 
ökad specialisering är viktiga faktorer för 
konkurrenskraft och industrins framgångar 
också i Sverige.

Avgörande för industrins framgångar 
är också tillgången till personal med rätt 
kompetens. 

I rapporten konstateras att utbildnings-
nivån på de anställda ökat och kan förväntas 
fortsätta öka i takt med att kraven stiger. 
Analysen visar att utbildningsnivån inom den 
industrinära tjänstesektorn är högre än i 
industrin. Dessutom växer de kvalificerade 
tjänstejobben snabbare.

DEN SAMLADE SLUTSATSEN är att 
företagstjänsterna är en allt viktigare del 
i den mer rättvisande beskrivningen av 
industrin. Det innebär att den traditionella 
uppdelningen i varor respektive tjänster ger 
en direkt felaktig bild av industrins storlek 
och betydelse.

Således kan rapporten även ses som en 
rättelse av dåvarande statminister Fredrik 
Reinfeldts uttalande om att svensk industri 
skulle ha försvunit.

Göran Björklund

MARKNAD

 "Företagstjänsterna 
är en allt viktigare del 
i den mer rättvisande 

beskrivningen"

64
Så många procent av de svenska 
leverantörerna till industrin är 

numer tjänsteleverantörer.

25
Industrin står för 25 procent 

av Sveriges BNP och genererar 
nästan en miljon arbetstillfällen.

ANALYS
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HOS KUNDEN

HISTORIEN BÖRJADE FÖR 55 år 
sedan i en lada i Rotebro med en enkel 
tillverkning av verktyg. 

Sedan dess har Intermekano Tools hun-
nit gå från familjeägt bolag, till del i en större 
koncern. Från en personalstyrka på 55 
personer som mest, till dagens åtta skickliga 
och erfarna anställda. Från Rotebro, via Jär-
fälla, till den nuvarande verkstaden i Bålsta.

Fokus för verksamheten har dock varit 
densamma: de tillverkar form- och press-
gjutningsverktyg och gör precisionstillver-
kade detaljer och prototyper.

– Vi är duktiga på att tillverka verktyg 
i små serier som måste göras väldigt nog-
grant, säger platschef Ronny Karlsson.

INTERMEKANO TOOLS VAR tidigt ute 
med att använda CAD och CAM och har en 

förmåga att utvecklas med tekniken.
– Vi har en modern maskinpark och vill 

hålla oss uppdaterade, säger Ronny Karlsson.
Ett område där man verkligen hänger 

med är i tillverkningen av verktyg för 
rheogjutning. Det är en teknik som det 
pratas mycket om, men som fortfarande är 
ganska ovanlig eftersom den kräver enorm 
processkontroll.

– Som jag ser det kan tekniken med 
rheogjutning revolutionera sättet att mass-
producera de delar som i dag kokillgjuts 
inom bland annat fordonsindustrin, säger 
Ronny Karlsson

I DE PRESSGJUTNINGSVERKTYG 
som Intermekano Tools tillverkar är det 
bara ett material som gäller: Uddeholm 
Orvar Supreme.

– Tack vare dess jämna kvalitet och på-
litlighet vill våra kunder inte ha något annat 
stål, säger Lars Jörgensen.

Och det är kunden som bestämmer. 
Intermekano Tools levererar till framförallt 
elektronik- och bilbranschen som är väldigt 
styrda i sina beställningar.

– Vi har inte möjlighet att hålla ett stort 
lager här, utan köper in det vi behöver när-
mast. Därför uppskattar vi Uddeholms korta 
leverenstider, säger Ronny Karlsson.

DE FÅ LAGERHYLLOR som finns står 
uppradade längs en vägg i verkstaden. Här är 
det full fart med fyra verktyg i produktion. 
Ändå är det påfallande lugnt och tyst. Så 
pass att vi inte ens behöver höja rösten för 
att kunna prata. 

– Alla vet vad de ska göra och är trygga 

med sina uppgifter. Det gör att vi inte känner 
någon stress, säger Lars Jörgensen.

Eftersom alla som arbetar i verkstaden har 
en viktig roll och besitter en hel del erfaren-
het kan det var svårt att hitta ny personal.

– Vi är ett gäng som jobbat ihop i över 
tjugo år, men vi skulle behöva ha in två 
personer till. Det är svårt att hitta någon 
med relevant utbildning, säger Lars Jörgensen, 
produktionschef.

Intermekano Tools har arbetat hårt för att 
kunna köra maskinerna så mycket obemannat 
som möjligt. Det innebär att alla som jobbar 
här gör minst två saker samtidigt. En del har 
till och med tre eller fyra saker på gång.

– Jag gillar att vara med i hela processen, 
det är det som gör det till en så rolig arbets-
plats, säger Lars-Erik Älgekrans.

Hanna Löfqvist

Grundidén är att gjuta en 
porfri detalj som är trycktät 
och som går att både värme-
behandla och att svetsa. 

Vid rheogjutning används en 
halvstelnad metall som hälls i 
skottkammaren på verktyget. 
Eftersom massan har lägre 

temperatur än vid vanlig 
pressgjutning blir påfrestnin-
gen på verktyget lägre och 
det håller längre. Dessutom 

blir produktionstiden kortare 
än vid kokillgjutning.

RHEOGJUTNING: ISTÄLLET FÖR KOKILLGJUTNING

1. Risto Taisto har varit i bran-
schen i hela sitt liv. Här putsar 
han till en form för ett pressgjut-
ningsverktyg.

2. Mats Johansson, Uddeholm 
och Ronny Karlsson, Interme-
kano Tools i samspråk.

3. Uddeholms Orvar Supreme i 
en fräsning av slidtopp till press-
gjutningsverktyg.

4. Den senaste investeringen 
är en Mazak VTC300 som ska 
täcka upp glappet mellan de små 
maskinerna och den stora. – Vi 
kommer att få bättre kapacitet 
och därmed kortare ledtider, 
säger Ronny Karlsson.

Foto: Jeanette Larsson

1 3 4
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 "Alla vet vad de 
ska göra och är trygga 
med sina uppgifter. Det 
gör att vi inte känner 

någon stress"

INTERMEKANO 
TOOLS

Grundades: 1960
Ägare: Fundo Group, 
en del av Sibbhultsverken 
Group AB

Anställda: Åtta och 
söker personal
Omsättning: Cirka 13 
miljoner kronor
Mer info: imtools.se
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HOS KUNDEN

Målmedvetna val 
fick fart på IKV Tools

HOS KUNDEN

De har en personalpolitik som får många att höja på 
ögonbrynen. Affärsmodellen är deras egen och målet för 
maskinparken är minst sagt ambitiöst. IKV Tools är allt 
annat än en traditionell verktygsmakare.

– Vi tror att det är nödvändigt för att överleva i  
branschen, säger ägarna.

IKV TOOLS

Grundades: 1982

Omsättning: 50 miljoner

Anställda: 24

Verkstad: 2 000 kvadrat-
meter i Forsheda, med 
planer på att bygga en helt 
ny fabrik

Mer info: ikvtools.se

Företaget tänker nytt i traditionell bransch

2 000

FAMILJEFÖRETAGET IKV TOOLS i 
Forsheda går bra. Väldigt bra. Förklaringen, 
säger kusinerna Clas Magnusson och Jörgen 
Johansson som äger företaget, är att de 
bestämde sig för att tänka nytt när de tog 
över 2008.

– Vi stod inför ett vägval. Antingen kunde 
vi fortsätta som tidigare i en bransch som 
vi upplevde som väldigt traditionell, eller 
så skulle vi göra något drastiskt, säger Clas 
Magnusson.

De valde det senare. 

DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN är en ny 
personalpolitik som bland annat innebär att 
arbetstiderna är friare och att alla anställda 
har en iPhone som arbetsredskap.

– Vi har skapat en elektronisk platt-
form som ger alla medarbetare fullständig 
kontroll över produktionsflödet. Att skapa 
en webbaserad lösning kändes naturligt och 
med hjälp av telefonerna kan alla se vad 
som händer i verkstaden i realtid, säger Clas 
Magnusson och tillägger att det skapar en 
positiv länk mellan arbete och fritid.

Argumenten för att ägarnas personal-

policy fungerar är många. Dels har det blivit 
lättare att rekrytera ny, kompetent personal, 
dels mår de anställda bättre.

– Men vi har också ökat produktiviteten 
med över hundra procent och expanderar 
i en takt som får lokala näringslivsrepresen-
tanter såväl som politiker från Stockholm 
att vilja komma och se hur allt fungerar, 
säger Clas Magnusson.

Det viktigaste, konstaterar han, är fak-
tiskt att maskinerna går, sedan är det upp till 
var och en att styra över sin arbetstid.

Clas Magnusson poängterar att det är 
betydelsefullt att det är en positiv atmosfär 
på jobbet. 

– Om vi har roligt så sprider det sig till 
kunder och vi får bättre relationer, säger han.

OCH RELATIONSSKAPANDET ÄR nästa 
viktiga pusselbit i framgångsreceptet.

Ägarna pratar till exempel inte så mycket 
om ”leverantörer”, utan hellre om ”partners”.

– Tidigare var Uddeholm mer eller 
mindre en ren materialleverantör, men de 
senaste åren har samarbetet intensifierats. 
I dag för vi en kontinuerlig dialog. Det är 

jätteviktigt att vår relation fungerar för att vi 
ska kunna leverera med de korta tidsramar 
som vi gör, säger Clas Magnusson.

Och enligt Sven Ringeborn, säljare på 
Uddeholm i Växjö, är det precis så Udde-
holm vill arbeta.

– Som partner vill vi möta kundens krav 
och önskemål, vara flexibla och lyhörda och 
på så sätt utvecklas tillsammans, säger han.

PÅ SENARE TID har IKV Tools inlett ett 
samarbete med IKEA, där de blivit en partner i 
utvecklingen av verktyg och produktionsteknik.

– Det är ett arbetssätt som känns 
väldigt intressant för framtiden, säger Jörgen 
Johansson.

Han tror att de verktygsmakare som inte 
utvecklar sin verksamhet med nya erbju-
danden och tjänster kommer att få svårt att 
hänga med i framtiden.

– Möjligen går det att lyckas när det gäl-
ler småskaliga projekt, men det kommer inte 
vara lönsamt för storskalig produktion.

Förra året utsågs IKV Tools till ”Årets 
partnerföretag i tillverkningsindustrin” av 
Campus Värnamo. Samarbetet med högsko-

lan är viktigt för företaget. Totalt har sex 
nyexaminerade studenter anställts.

– Det är väldigt viktigt att vi i näringslivet 
engagerar oss i skolarbetet för att skapa 
framtida arbetstillfällen i hela regionen, säger 
Jörgen Johansson.

AFFÄRSSYSTEMET HAR IKV Tools 
utvecklat själva. Varje produktionsgrupp har 
fått komma med synpunkter och önskemål 
om hur de vill ha det och Clas Magnusson 
och Jörgen Johansson säger att det är ganska 
unikt med ett system som är så transparent 
och tydligt mot kunden.

Verkstaden om 2 000 kvadratmeter i Forsheda 
räcker snart inte till. IKV Tools har planer på att 
bygga nya och minst dubbelt så stora lokaler.

Kent Bergqvist, Roger Fransson och Jonatan 
Magnusson kollar sina mobiler för att se hur 
produktionen inne i verkstaden ligger till.

På storbildsskärmen inne i verkstaden går arbetsgruppen igenom alla 
aktuella projekt för att se hur man ligger till och hitta lösningar på 
eventuella problem. Här håller Alexander Timour i tangentbordet.

»
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Uddeholm Vanax SuperClean är ett nytt ”superstål” som ni lanserar 

mot marknaden för handknivar. Vilka egenskaper har det?

– Det är ett revolutionerande pulverstål. Dess egenskaper är att det är helt 

rostfritt i kombination med en hårdhet som motsvarar klassiska knivstål. Det 

är två egenskaper som aldrig tidigare funnits i ett och samma stål. 

    I Uddeholm Vanax är kolet till stor del utbytt mot kväve för att få utmärkta 

mekaniska egenskaper.

1

2

3

Ulrika Mossfeldt, 
chef för produkt-
området Components 
Uddeholm.

Varför satsar Uddeholm på detta?
– Det finns en nisch för handknivar på marknaden där vi ser att efterfrågan på 
det allra bästa stålet ökar, för såväl jaktknivar som kockknivar. 
    Nästa steg blir att fortsätta med tester inom livsmedelsindustrin, till exempel 
för att processa kött. Men vi ser även att Uddeholm Vanax skulle kunna ha för-
delar i andra industrier där det finns extra höga krav på applikationerna.

Varför är Uddeholms pulverstål så bra till knivar?

– Först och främst är de väldigt rena och sega och tål påfrestningar utan att 

flisa ur. Dessutom kan våra pulverstål göras mycket vassa och håller skärpan 

avsevärt längre än traditionella knivstål. Det är egenskaper som uppskattas av 

såväl knivmakare som knivanvändare.

Rostfritt och höga 
hårdheter är  
trenden för knivstål

Juryn var imponerad av kniven 
som Stefan Heldt designat.

Det har blivit en tradition nu, Uddeholms 
deltagande under Knivveckan i Ludvika och 
vid Hantverksmässan. I år höll mässan till i 
Båstad och förutom Kniv-SM avgjordes där 
årets Uddeholm Invitational. Temat den här 
gången var jaktkniv och juryn korade Stefan 
Heldt till vinnare.

Grattis till vinsten! 
– Tackar och bockar, det känns fint att vinna i 

den konkurrensen, det är ju några av landets 
bättre knivmakare som tävlar. 

Vad tycker du om Uddeholms stål är 
som bladämne?
– Jag har testat blad med Uddeholm Elmax 
och de var lite hårda att slipa, men kvalitén 
verkar vara mycket bra. Jag testade också 
för att se hur väl skärpan håller och måste 
medge att jag hade ett leende på läpparna 
när jag gjorde detta, kommer bli svårt att ha 
sämre kvalitet i framtiden.  

Vinsten var en plåt av den senaste 

generationens pulverstål, Uddeholm 
Vanax. Har du någon plan?
– Jag kommer att göra en del blad på det, 
både traditionella bruks- och jaktblad. Skall 
även testa att göra några kockknivar. Tror att 
det kan bli riktigt bra grejer.

Hallå där!

De knivar som kommer från svenska kniv-
makare har nu som regel blad i rostfritt stål. 

Men i de svenska köken är det nästan 
enbart japanska kockknivar som gäller. De 
mer exklusiva varianterna har ofta damas-
kerade sidor med ett högkvalitativt rostfritt 
eggstål i mitten. På de allra dyraste är det 
ett pulverstål.

Knivarna härdas till höga hårdheter (60-
63 HRC) och man kan fråga sig vad kocken 
har för utrustning för att slipa knivarna, då 
det nästan bara är diamant som biter.

På internationella marknaden finns en 
tydlig trend med robusta fällknivar med en 
chassikonstruktion av titan. Även här är det 
rostfria stål av hög kvalitet som härdats till 
höga hårdheter som gäller. 

I de mest exklusiva knivarna är det pul-
verstål. Trenden har inte på allvar fått fäste 
i Sverige ännu.

Spanat av Bjarne Widheden,  
knivmakare sedan drygt 20 år som 

bland annat varit domare på Kniv-SM.

TREND-

SPANING Unikt stål för handknivar

PRODUKTNYTT

Göran Skoog, 
applikationschef för 
produktområdet 
Components Uddeholm.

"Det är ett  
revolutionerande 

pulverstål"
Ulrika Mossfeldt  

om Uddeholm Vanax

Ulrika Mossfeldt och Göran Skoog berättar om 
Uddeholms nya superstål och om knivstål generellt.

– I förlängningen ser vi möjligheter att 
kunden ska kunna logga in i vårt system 
för att se hur produktionen ligger till. Det 
handlar återigen om relationer och förtro-
ende, säger de.

EN TREDJE VIKTIG del i IKV-konceptet 
är maskinparken. Ambitionen är att ingen 
maskin ska vara äldre än tre år, undantaget 
trådgnistarna. De får ytterligare ett par år 
på sig.

– Om en anställd kommer och säger 
att han eller hon kan öka sin effektivitet 
avsevärt med hjälp av en ny maskin – då 
är det stor chans att den står där nästa 
måndag morgon, säger Clas Magnusson.

Han medger att det kanske inte går att 
räkna hem en sådan investering direkt och 
att det är ganska kostsamt att hålla en så 

hög nivå på maskinerna.
– Men vi har som mål att bli Nordens 

ledande verktygsmakare – det är ett 
arbete vi gör på lång sikt, inte för att få 
snabba vinster.

Nästa steg blir att investera i robotar 
och maskiner med palettväxlare. 

Ni satsar på mjuka värden och vågar 
tänka nytt i en traditionell bransch. 
Var kommer inspirationen ifrån?

– Det är nog vår grundideologi och 
vårt intresse för människor. Dessutom 
tycker vi att det är roligt att skapa bra 
stämning och engagemang, det är det som 
driver oss, säger Clas Magnusson och 
Jörgen Johansson.

Hanna Löfqvist

HOS KUNDEN

1

2

3

4

1. Jörgen Johansson och Jasmin Kozarcanin  
diskuterar utfallet i provpressen.

2. Fredrik Nedstedt arbetar som konstruktör.
– Jag gillar utmaningen som kommer med varje 
nytt projekt, säger han.

3. Jörgen Johansson, IKV Tools, Sven  
Ringeborn, Uddeholm och Clas Magnusson, IKV 
Tools, vill utvecklas tillsammans.

4. På kvalitetsavdelningen arbetar Nihad Kara-
hasanovic. Han är en av sex studenter som fick 
anställning direkt efter examen.

Foto: Jeanette Larsson

Vi tycker att det 
är roligt att skapa 
bra stämning och 
engagemang, det är 
det som driver oss"

"
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Uddeholms säljteam i Eskilstuna är ett stabilt gäng som 
har jobbat länge tillsammans.

– Vår styrka är vår breda branschkunskap och kännedom om 
kunderna. Om någon är borta kan vi täcka upp för  
varandra, vilket är en stor trygghet för våra kunder, säger  
Per Hedlund, regionchef.

De täcker upp 
för varandra

ARBETSPLATSEN

Metallurgin är en del av ingenjörsveten-
skapen.  Även framställning av legeringar och 
halvmetaller räknas hit. Metallframställning 
utgår ofta från malm, men kan även bygga på 
andra källor såsom salter eller skrot.
   En person som sysslar med metallurgi 
kallas metallurg. Ett äldre svenskspråkigt 
namn för metallurgi är hyttkunskap eller 

hyttkonst som en härledning av hytta. Ordet 
metallurgi kommer från nylatinets metal-
lurgia, av grekiskans ord för gruvarbetare.
   Den vanligaste indelningen av metallurgin 
i delområden bygger på de metaller som 
framställs, respektive framställningsproces-
sernas övergripande utformning.

– Det gäller för oss som säljare att visa 
fördelarna och vinsterna med våra stål.

DET SATSAS HÅRT på teknisk kom-
petens och hela säljorganisationen går 
regelbundet på produktutbildningar, där 

GÖRAN LARSSON är den som  
varit med längst i säljteamet – 
nästa år blir det 30-årsjubileum.
– Det är roligt att ha varit med från 
början. Jag trivs jättebra, annars skulle 
jag inte ha varit kvar. Vi har kul ihop och 
skojar mycket. Dessutom är jobbet om-
växlande och det kommer ständigt nya 
utmaningar med nya applikationer och 
material. Jag jobbar inte så mycket med 
verktyg utan mer med komponenter. 

Näst efter Göran är ANNIKA 
STJERNEFORS-THELL den som 
varit med längst med 19 år. Hon är 
innesäljare tillsammans med  
SABINA KARLSSON, Uddehol-
mare sedan 2001. 
Annika jobbade i början en hel del med 
administration och fakturering, men har 
en teknisk utbildning i botten och har 
vidareutbildat sig kring stål och Udde-
holms produkter.
   – Vi jobbar otroligt bra ihop, komplet-
terar och stöttar varandra samtidigt som 
vi har kul tillsammans.
   Sabina ser det som en stor fördel att 
de kan täcka upp för varandra.
   – Jag har småbarn och då är det skönt 
att inte behöva vara orolig om man 
måste vabba. Jag vet att de andra tar 
hand om mina kunder och orders så att 
inget blir liggande.

MATS JOHANSSON har ”bara”  
varit 10 år i organisationen.
– Jag reser mest i Stockholm, Värmland 
och Mälardalen. Eftersom jag har nära 
till kunderna så är jag ute cirka hälften av 
min arbetstid. Det är roligt med kund-
kontakterna och jag har nära relationer 
med många. Andra fördelar med jobbet 
är att det är korta beslutsvägar och fritt.

TEIJO JAAKKOLA är sist in i  
gänget och har arbetat hos flera 
andra företag i stålbranschen.  
Bäst trivs han hos Uddeholm.
– Det är bra stämning och bra kunder. 
Jag gillar när jag får kluriga frågor av 
kunderna och måste hitta rätt lösning. 
Man lär sig nya saker hela tiden och det 
är både stimulerande och intressant.

kollegorna på Uddeholms AB i Hagfors delar 
med sig av sin expertis. Och just kunskapsut-
bytet är verkligen en faktor som gör skillnad. 

– På kontoret har vi uppföljningsmöten 
ett par gånger i månaden men vi har också 
säljmöten där vi samlas på huvudkontoret i 

Göteborg och träffar kollegorna på de andra 
säljkontoren. Det är alltid givande att utbyta 
erfarenheter med varandra och en förutsätt-
ning för att utvecklas. 

Text: Erica Holm
Foto: Niklas Larsson

Efter att lagret togs bort fick man större 
utrymme och gjorde om lagerarbetarnas 
personalrum till en mysig lounge där teamet 
nu kan fika och koppla av tillsammans.
Från vänster: Sabina, Annika, Mats, Teijo, 
Per och Göran.

Pers hund Isak är en ständig 
följeslagare på kontoret.

METALLURGI: OM FRAMSTÄLLNING AV METALLER

UDDEHOLM HAR HAFT kontor i Eskilstuna 
sedan 1942 och kunde 2012 fira aktningsvärda 
70 år. Mitt under brinnande världskrig starta-
des verksamheten, då i hjärtat av staden och 
med både säljkontor och servicelager. 

Per Hedlund tog över som regionchef 2005 
och arbetar idag tillsammans med ett säljteam 
på fem personer. En stor utmaning för teamet 
är att de har ett stort geografiskt område att 
täcka in, ett område som sträcker sig från Mä-
lardalen och hela vägen upp till Norrbotten.

Per har själv hand om de allra nordligaste 
kunderna. Fram till 2008 sköttes norrlandsregio-
nen av representanten Fr Ramströms och när 
Uddeholm själva tog över var det viktigt att fånga 
upp nätverken kring varje underleverantör och 
kund utan att tappa någon. Det gällde att komma 
i kontakt med rätt person på varje företag.

– Det var och är fortfarande en utmaning 
eftersom det mesta säljarbetet görs per tele-
fon. Jag gör två till tre säljresor till Norrland 
per år och då flyger jag upp och åker sedan 
runt till kunderna med bil. Jag hinner ändå inte 
med mer än ett par, tre kundbesök per dag ef-

tersom det är långa avstånd att köra däruppe. 
Besöken är dock alltid trevliga och efter-

längtade av kunderna.
– Tittar vi norrut är våra kunder inte alltid 

typiska verktygsstålskunder. Här finns en hel 
del tyngre industri och bland annat gruvor. 
Det gäller att ha förståelse för deras krav när 
det gäller volymer, leverans och logistik, vilket 
ibland blir viktigare än själva stålet. Materialet 
måste finnas där vissa bestämda dagar annars 
äventyras hela deras produktion.

SETT ÖVER HELA regionen finns en stark 
tradition av varmarbete som smide, extru-
sion och pressgjutning, fortsätter Per. Sandvik 
Coromant är den största kunden och här finns 
sedan länge ett produktivt samarbete.

– Vi har utvecklat stål tillsammans och arbe-
tar på samma sätt med flera kunder för att få 
fram stål som passar deras krav och önskemål. 
Det är en givande process för båda parter.

Teamet i Eskilstuna jobbar mycket med att 
få kunderna att uppgradera från enklare till 
modernare stål. 

Per Hedlund, 
regionchef och 
metallurg. Från Eskilstuna 

till Kiruna är det 
cirka 130 mil.
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Förbättrar  
ESR-kapaciteten

Nytt helautomatiskt sågcenter

ANALYSGRÄNSERNA är snäva 
i Uddeholmsstål. Det är en försäk-
ran om att materialets egenskaper 
är lika från leverans till leverans.

BURE och Balder har fått sina 
namn från förebilder inom den 
nordiska mytologin, likt många av 
Uddeholms stålsorter. 

CENTRALLAGER och produk-
tion finns i värmländska Hagfors. 
Här hanteras ca 4 000 artiklar och 
totalt över 10 000 ton verktygs-
material.

ESR står för Elektro Slagg Raffinering 
och är en omsmältningsprocess vid 
tillverkningen. Den ger renare och 
mer homogena stål med jämnare 
egenskaper. Uddeholm har tio ugnar i 
drift och nummer elva på gång.

FORMVAR är det senaste tillskot-
tet i produktprogrammet för smide 
och ett utmärkt val till exempelvis 
verktyg för produktion av vevstakar.

GASSKÄRNING är en viktig del 
i Uddeholms finbearbetning. Den 
vanligaste produkten är H-cylindern. 
Sedan starten år 2010 har man 
levererat 9 000 enheter. 

HÄRDAD blir man av att bo i 
Hemavan på vintern. När man talar 
om stålets härdbarhet avser man 
förmågan att bli hårt efter kylning 
från härdtemperatur.

INNOVATION arbetar 50 per-
soner med dagligen på Uddeholms 
forsknings- och utvecklingsavdelning 
för att ta fram nya lösningar och nya 
material.

JOHAN Karlström var mannen som 
grundade Uddeholmsverken. Han var 
son till borgmästaren i Karlstad. 

KVALITET, teknisk kunskap, tra-
dition och kärlek till stålet är viktiga 
kärnvärden för Uddeholm.

LIVSLÄNGDEN i Sverige är 81,7 
år. När man talar om stål handlar 
det om hur länge ett verktyg håller 
innan det måste repareras eller 
bytas ut.

MEDARBETARE är viktiga för 
att kunna ge service av världsklass. 
Uddeholm har tre säljkontor i 
Sverige och finns representerat i 
över 80 länder.

NATUREN är också viktig. Udde-
holm var den första stålindustrin 
i Skandinavien som bytte från olja 
och gas till flytande naturgas.

O är den kemiska beteckningen för 
syre. Det vill vi gärna ha i lungorna, 
men inte inneslutet i stålet.

PULVERMETALLURGI ger 
SuperClean-stålen överlägsna egen-
skaper. Det är ingen slump att de är 
favoriter i verktyg och applikationer 
som är riktigt tuffa.

QRO 90 är perfekt när verktygs-
ytan utsätts för extrem värme. Att 
det är ett Supreme-stål betyder att 
det har hög renhet och fin struktur 
och därmed goda mekaniska egen-
skaper.

ROSTFRIA stålet Uddeholm 
Vanax är en unik produkt där kolet 
bytts ut mot kväve för utmärkta 
mekaniska egenskaper. Läs mer om 
denna innovation på sid 11.

SMIDESPRESSARNA i stålver-
ket har en presskraft på cirka 4 000 
ton. Den senaste invigdes 2010 av 
H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

 

 

 

UDDEHOLM ger ut den här tid-
ningen – Supreme – två gånger om 
året. Den går till över 3 000 perso-
ner på företag runt om i Sverige.

XC40 blir en av Volvos nya model-
ler och lanseras på marknaden 2017. 
Tack vare Volvos offensiva satsning 
kan svenska underleverantörer 
till fordonsindustrin se positivt på 
framtiden.   

YTBELÄGGNING behöver inte 
Uddeholm Vancron 40, som redan 
har utmärkta egenskaper mot 
påkletning. 

ZINK förekommer ofta i press-
gjutna detaljer och just pressgjut-
ningsindustrin är ett mycket stort 
och viktigt segment för Uddeholm.

ÅNGHAMMAREN som Udde-
holm införskaffade år 1883 gjorde 
att stålet kunde smidas till stänger i 
rätt hårdhet. Därmed lades grunden 
till dagens smidescentrum av verk-
tygsstål.

ÄGARNA, Voestalpine, är en 
global aktör med över 47 000  
anställda. Huvudkontoret finns i ...

...ÖSTERRIKE, närmare bestämt 
i Linz. Stålkoncernen är en framstå-
ende partner till Europas bil- och 
konsumentvaruindustrier och till 
olje- och gasindustrierna i hela 
världen.

Hanna Löfqvist

Nationalencyklopedin och Wikipedia i all ära  
– här är Uddeholms eget uppslagsverk.
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Premiär
Nytt stål för 
varmarbete

YTAN ÄR I FOKUS 

HOS UDDEHOLMS 

GASSKÄRNING

FINBEARBETNING:

KVALITET
Viktigast när Husqvarna väljer stålleverantör

FÖRDEL SVERIGE 

I EUROPA

EXPORT:

        UKTILITET är ett    
        mått på hur väl stålet 
        motstår att sprickor upp-
kommer. Nämns ofta tillsam-
mans med seghet, som indikerar 
förmågan att hindra sprickor 
från att fortsätta växa. 

D

         OTALEKONOMI 
         är ett nyckelord vid 
         verktygstillverkning. Ett 
billigare stål kan bli dyrt om 
inte alla parametrar vägs in i 
kalkylen.

T

V       ATTENKRAFT och 
       skog är historiskt sett lika 
      starkt förknippat med 
Uddeholm som stål och var 
länge en del av verksamheten. 

Från Analysgränser till Österrike

SEMINARIUM: I början av nästa år är det åter 
dags för Uddeholms populära stålseminarier.

– Vi planerar för sex olika orter, Sundsvall, 
Karlstad, Mora, Eskilstuna, Lund och Göteborg och 
det blir det åttonde gången vi genomför seminarierna, 
säger Andreas Johansson, landschef på Uddeholm 
Svenska AB.

Syftet med seminarierna är att fördjupa deltagar-
nas kunskap om olika stålsorter och att låta dem ta 
del av nyheter inom branschen.

– Dessutom vill vi ta tillfället i akt att prata om 
våra innovativa och avancerade pulverstål och att 
presentera det nya rostfria pulverstålet Uddeholm 
Vanax, berättar Andreas Johansson.

MILJÖ: Investeringen i en ny rökgasanläggning på stålverket i 
Hagfors kommer att ge stora miljövinster. Förutom bättre arbets-
miljö och inomhusklimat minskar även utsläppen av stoft och ljud-
nivån utomhus förbättras till fördel för de närboende.

Investeringen på 80 miljoner kronor omfattar ett nytt rökgasfil-
ter med en kapacitet på 800 000 kubikmeter per timme, ombygg-
nad av takhuven över ljusbågsugnen, samt ombyggnad av utsuget 

från ljusbågsugnen som också förses med en 
ny vattenkyld rökgaskanal.

Med den nya rökgasanläggningen 
kommer utsugskapaciteten i stål-

verket mer än fördubblas.
Ombyggnaden har påbörjats 

och takhuven kommer att vara 
klar till augusti 2016 och den 

andra delen med direktsuget från 
ugnen beräknas vara i drift efter 
semestern 2017.

SÅGCENTER: För att öka servicegraden och tillgodose kun-
dernas krav när det gäller effektivitet, kortare ledtider och högre 
leveranssäkerhet investerar Uddeholm 32 miljoner kronor i byg-
gandet av ett nytt automatiserat sågcenter i Hagfors.

Det nya sågcentret ersätter sex äldre sågar med låg kapacitet 
i förhållande till dagens standard. Dessutom inkluderar det nya 
sågcentret ett lagersystem med 665 olika fack och två nya sågar 
med ett automatiskt sorteringssystem för dimensioner upp till 
430 millimeter.

ESR-UGN: Efterfrågan på ESR-material är fortsatt 
hög och den tionde ESR-ugnen som togs i drift i maj 
i år var fullbelagd från start. Därför påskyndas nu 
investeringen av den elfte ugnen som beräknas vara 
på plats vid årsskiftet 2015/16.

Nio av de elva ugnarna finns i Hagfors medan 
de resterande två finns på Kilsta industriområde i 
Karlskoga där Uddeholm sedan många år tillbaka har 
en enhet.

Marknaden för Uddeholms topprodukter utvecklas 
snabbt och kundernas behov av ESR-material i hög-
kvalitativt verktygsstål ökar ständigt.

90 miljoner kronor satsas i utbyggnad av ESR-
kapaciteten och i en testanläggning inom FoU.

Bättre miljö med  
ny rökgasanläggning

Intresserad av att delta? Håll utkik på vår webb 
www.uddeholm.se där mer information om 
seminarierna kommer att publiceras inom kort!

Populära seminarier 
tillbaka nästa år

!

"Den elfte 
ugnen beräknas 

vara på plats 
vid årsskiftet 

2015/16"

I så många länder finns Uddeholm representerat.80

Smidespress

ESR-ugn

Tidningen Supreme
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UDDEHOLM SVERIGE

NYTÄNKARE
Intermekano Tools satsar på modern teknik

Möt gänget 

som ansvarar för 

försäljningen från 

Eskilstuna till 

Kiruna

ANDERS RUNE 
TAR TEMPEN PÅ 
SVENSK INDUSTRI

ANALYS:

HETASTE TRENDEN 
I SVERIGE OCH 
INTERNATIONELLT

KNIVSTÅL:

PRODUKTIVITETEN
HOS IKV TOOLS 
ÖKADE REJÄLT

HOS KUNDEN:

UDDEHOLMS ABC
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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


