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Framtida
konkurrenskraft
ETT HALVÅR GÅR FORT samtidigt som mycket
har hänt, både globalt och här hemma
i Sverige. Konjunkturen som var bra i
våras har stärkts ytterligare och nu märks
verkligen den breda uppgången över alla
industrisegment, vilket är väldigt roligt. Vi
ser det som ett gott bevis på att vi tillsammans i svensk industri är globalt konkurrenskraftiga! Samtidigt finns det möjligheter
till förbättringar inom många områden, så
det är onekligen en spännande tid vi har
framför oss.
Riktigt heta ämnen i branschen är digitalisering och additive manufacturing. Med
vår ambition och historia att vara ledande
satsar vi stort inom dessa områden. Externa
samarbeten som exempelvis Smarta Fabriker är ett bra exempel och internt arbetar
vi intensivt med nya innovativa produkter,
koncept och processer. En del är nyligen
presenterade, som nya Uddeholm AM
Corrax, en helt unik produkt och det första
AM-pulvret som egenskapsmässigt kan
mäta sig med konventionellt verktygsstål
i alla avseenden. Andra nyheter kommer
under nästa år så det finns mycket att se
fram emot för oss alla.
ETT MYCKET INNOVATIVT företag som vi har
haft förmånen att samarbeta med under
lång tid är Östrand & Hansen, som med
ny ägarstruktur och generationsskifte samt
strategiska investeringar stärker sin egen
och sina kunders framtida konkurrenskraft.
Även vi på Uddeholm stärker upp vår
organisation. Under året har flera trotjänare
lämnat oss för ”after work”, men det kommer nya. Karoline Spångberg är en av dem
som nu tar steget in i en ny roll. Du kan läsa
mer om Karoline på uppslag 12–13.
Välkommen till ett nytt nummer av
Supreme!

Andreas Johansson
Landschef
Uddeholm Svenska AB
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Philip Frifelt Lundqvist och Johan
Bengtsson i fabriken som producerar
VR-glasögon. Till verktyget som formar
linsen har Uddeholm levererat Uddeholm
Unimax och även bidragit med material
till stanskonstruktionen.

Uddeholm är engagerade i projektet Smarta fabriker i Göteborg.
I Smarta fabriker möter morgondagens ingenjörer, tekniker och
industriarbetare morgondagens digitaliserade och långsiktigt 
hållbara produktionsteknik.

NY W E B B

TEXT OCH FOTO GÖRAN BJÖRKLUND

FRAMTIDEN ÄR

SMART

Uddeholm byter nu till en mer responsiv webbdesign,
med målet att skapa ännu bättre förutsättningar för
besökarna. Precis som på den globala webbplatsen,
www.uddeholm.com, finns ett tydligare fokus på
produkter, applikationer och tjänster.
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● – Ur flera avseenden är det viktigt för oss att
medverka i detta projekt. Dels möter vi tillsammans med övriga intressenter från industrin
elever från högstadie- till universitetsnivå, dels
får vi del av viktig information och kunskap
kring industriell utveckling och framför allt inom
produktionsteknik, säger Philip Frifelt Lundqvist,
säljare på Uddeholm och företagets representant i intressentgruppen kring Smarta fabriker.
– Sedan ska vi inte heller glömma det industriella nätverket som utgörs av intressenterna.
Det innebär många värdefulla, bra, kontakter
och möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Tillsammans med Philip möter vi Johan
Bengtsson. Johan är ansvarig för Smarta fabriken hos Göteborgs Tekniska College, som ligger i det teknik- och kunskapsintensiva klustret
kring Lindholmen Science Park i Göteborg. I
tidigare nummer av Supreme har vi presenterat
denna virtuella ”framtidsfabrik”, men nu fördjupar vi oss i dess roll för industrin.
SOM STOLT PROJEKTLEDARE berättar Johan
Bengtsson att högstatide- och gymnasieelever
samt högskole- och universitetsstudenter står på kö för att besöka den
virtuella fabriken fysiskt.
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ENBART UNDER OKTOBER TOG VI EMOT ÖVER 1000 BESÖKARE FRÅN
FÖRSKOLA, HÖGSTADIER, YRKESHÖGSKOLA, HÖGSKOLA OCH INDUSTRIN.

– Enbart under oktober tog vi emot
över 1000 besökare från förskola,
högstadier, yrkeshögskola, högskola
och industrin. Från industrin är det allt från ledningsgrupper till HR och tekniker som kommer
till oss för att få en inblick i framtiden, inleder
Johan samtalet.
– Varje studiebesök är mellan två och tre timmar. Vi startar med en 20 minuters introduktion
där vi sätter studiebesöket i ett sammanhang och
kopplar an till Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Därefter är det 1,5 timmes upplevelsebaserad
workshop där man får testa all den nya tekniken.
ATT BESÖKA SMARTA FABRIKER än något mycket
speciellt, oavsett om man kommer från en
grundskola eller en företagsledning.
– Alla är jättepositiva och vill ta med sig fler
besökare för att komma och se. Särskilt har industrin varit mer positiva än förväntan, berättar
Johan Bengtsson.
Syftet med Smarta fabriker är naturligtvis i
första hand att demonstrera och inspirera inom

industriell digitalisering, men också att bjuda in
till fördjupning i form av elev- och studentarbeten.
– Vi har haft 80 studenter som lagt 21 000
timmar under våren på olika studentarbeten. Vi
har haft examensjobb inom bland annat virtuell
driftsättning, hållbar produktion, smarta arbetssätt med mera, och det är inte bara kul utan
även viktigt, säger Johan.
Slutligen frågar vi Johan om hur han upplever intresset bland ungdomar kring att jobba
inom industrin eller med teknik. Har branscherna gjort allt som de borde göra eller finns det
ett och annat kvar?
– Ungdomar är intresserade, men de vet inte
alltid om det. Det är viktigt att göra aktiviteter
med dem så att de får upp ögonen för industrin
och olika yrkesroller. Samverkan mellan skola
och näringsliv är en nyckel. I projektet Smarta
fabriker har företagen bidragit med tid och
komponenter. De handleder även examensjobb, svarar han och tillägger att utan engagemang från företag som Uddeholm hade inte
projektet varit möjligt. ●

Räcker 20 minuter?
● 20 minuter, ungefär så lång tid lägger en
studie- och yrkesvägledare på varje högstadieelev inför gymnasie- och yrkesvalet.
Det är viktigt att industrin och de tekniska
yrkena finns med i detta ”sanningens
ögonblick”.
Under senare år har det
gjorts många insatser för
att öka antalet sökande
både till gymnasieskolans yrkesprogram
(läs teknik och industri) och eftergymnasiala utbildningar med
inriktning på teknik och
industri. Så sent som
2016 var det yrkesutbildningens år, ett samarbete mellan regeringen,
LO och Svenskt Näringsliv för att öka
intresset för de yrkestekniska utbildningarna bland ungdomar. Parallellt skedde en
satsning på att bygga ut Yrkeshögskolan.
Generellt har antalet anställda inom
stålindustrin minskat sedan 1960-talet,
men parallellt har kompetenskraven ökat
både på stålverksarbetare och tekniker/
ingenjörer inom metallurgi och materialteknik.
Branschorganisationen Jernkontoret
driver ett långsiktigt arbete för att popularisera stålindustrins olika yrken.

Uppkopplade fabriker

Johan Bengtsson (t.v.),
ansvarig för Smarta fabriken
på Göteborgs Tekniska College.
Philip Frifelt Lundqvist (t.h.),
säljare på Uddeholm.
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En möjlighet
att bryta ny mark
Gruvindustrin är jämte skogs- och
stålindustrin en tung och ekonomiskt viktig svensk basnäring
med stort teknikinnehåll och högt
ställda krav på de verktyg och
maskiner som används. För Uddeholm är detta ett expansivt produktsegment i första hand för ESR-stål.
● – Vi är inte direktleverantör till gruvindustrin,
utan indirekt eftersom vi levererar stål till verktyg och maskiner som används av den. Bland
våra kunder finns Atlas Copco, Sandvik, LKAB
med flera, berättar Per Hedlund, regionchef
inom Uddeholm och ansvarig för segmentet på
den svenska marknaden.
NYLIGEN MEDVERKADE Uddeholm på en mindre
industrimässa i Kiruna i Euro Expos regi.
– Vi vill dels visa att vi finns på marknaden, är
en leverantör, dels knyta kontakter inom gruvindustrin och med deras leverantörer, berättar
Per Hedlund.
Enligt Per är de främsta argumenten för att
välja Uddeholms högpresterande ESR-stål
framför ett traditionellt stål, att livslängden är
betydligt längre samt att riskerna för både kostsamma och tidsödande driftstörningar minskar.

På mässan visade Uddeholm även ToughMet*, som är ett högkvalitativt lagerbrons för
krävande applikationer. Lagerbronset finns
bland annat i bussningar och glidytor på tunga
entreprenadmaskiner.
– Uptime är ett centralt begrepp, vi brukar
säga att man får fler borrmeter per investerad
krona med ett verktygsstål, säger han och tillägger att flera leverantörer inom gruvindustrin har
interna diskussioner om att gå över till verktygsstål inom vitala områden på deras produkter.
– I en helhetskalkyl som bygger produktivitet
och effektivitet samt totalekonomi talar väldigt
mycket för att välja ett bättre stål, menar Per
Hedlund
I JUNI 2018 arrangeras Euro Mine Expo i ”guldstaden” Skellefteå av mässföretaget Nolia. Bara
inom tio mils radie från staden finns fem gruvor
samt ett smältverk. Lyfter man blicken ytter
ligare tillkommer Malmfälten och Nordkalotten
med stora malm- och mineraltillgångar, inte
bara i Sverige.
Mässan är den största i sitt slag i Europa.
– Vi ska utvärdera vårt deltagande i Kiruna,
men det är inte uteslutet att vi finns på plats
även i Skellefteå nästa år. ● Göran Björklund

I juni 2018 arrangeras Euro Mine
Expo i Skellefteå. Även 2016
stod Skellefteå värd för mäs�san. Då visade Jama Mining
Machines upp världens enda
skrotningssimulator. Under
mässan fick besökare pröva
sina färdigheter som skrotaroperatör och tävla om fina priser genom
att på tid skrota så stor mängd som
möjligt. Bäst var Andreas Norberg
som arbetar som bergarbetare i
Björkdalsgruvan.
FOTO: EURO EXPO

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

● Digitala, uppkopplade fabriker enligt
Industri 4.0, och smart factories med
högteknologisk, högförädlande tillverkning
genom bland annat 3D-teknik – det är den
industriella framtiden i Sverige och Europa.
Uddeholm och Voestalpine-gruppen är med
på den resan som sker i nyindustrialismens tecken.
Samlat avsätter Voestalpines division inom
specialstål, Uddeholm och Böhler,
omfattande resurser
på additiv tillverkning, 3D-teknik, sedan
2014. Bland annat har
en speciell avdelning för
framtidens marknader inrättats. Att vara samarbetspartner till Smarta
fabriker vid Göteborgs Tekniska College,
GTC, är en del av denna satsning.
FOTO: PEXELS / ØYVIND LUND
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Östrand & Hansen har länge varit en innovativ leverantör av verktyg och maskiner i Smålandsregionen.
Med ny ägarstruktur och uppdaterad företagsprofil är siktet inställt på att utöka verksamheten.
– Vi vill sätta Östrand & Hansen på kartan och väcka intresse för företaget. Våra kunder är väl förtrogna
med oss, men i övrigt har vi varit ganska anonyma, säger VD Mikael Ronder.
TEXT ERICA HOLM FOTO JEANETTE LARSSON

STRÅLANDE TIDER FÖR

ÖSTRAND & HANSEN
D

et är en strålande klar höstdag när
reportageteamet från Supreme
besöker Östrand & Hansen i
småländska Bankeryd. Företaget
har levererat pressverktyg och
specialmaskiner sedan 1974 och
efterhand utvecklat sin verksamhet. Här finns det som krävs för att leverera allt
från idé till igångkörning hos kund. Medarbetarnas kompetens och samlade erfarenhet från
automation och tillverkning kombineras med
verktygskonstruktion och ett engagemang
utöver det vanliga, som genomsyrar hela
verksamheten.
– Vi jobbar tätt med våra kunder och vi är
inte bara en leverantör. Våra kunder köper
både verktyg och maskiner och ser oss som
en samarbetspartner. Vi är ofta med redan på
prototypstadiet och påverkar och styr utvecklingen framåt, vilket både vi och kunderna
uppskattar. Våra konstruktörer fungerar som ett
bollplank när det gäller till exempel produktutveckling. Kunderna vet att vi är lite kluriga, så
de kommer gärna till oss med sina funderingar,
berättar företagets VD Mikael Ronder.

Andreas Karl Johansson
på Uddeholm samt
Mikael Hansen, konstruktör,
och Mikael Ronder, VD,
på Östrand & Hansen.
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ÖSTRAND & HANSEN har sedan starten drivits
som ett familjeföretag, men i början av 2015
sålde grundaren och ägaren Göran Hansen
företaget och en ny struktur tog form.
Här ingår sonen Mikael Hansen, konstruktör, som varit med sedan tonåren
Supreme 2 | 2017

Supreme 2 | 2017

7

HOS KUNDEN

och därmed byggt på sig en gedigen
erfarenhet inom verktygskonstruktion.
– Vi skapade en ny ägarbild. Vår
ambition är nu att växa cirka 5–7 procent per
år. Vi har sett över vad vi kan klara kapacitetsmässigt när det gäller maskinpark, personal
och fastighet utan att drabbas av växtvärk. Det
känns väldigt roligt och spännande att företaget utvecklas vidare, säger Mikael Hansen.
När Mikael Ronder tillträdde som VD i mitten
av 2015 hade han med sig erfarenhet från olika
branscher inom den tillverkande industrin.
– Vårt fokus är att fortsätta driva företaget i
samma anda som tidigare och att Östrand &
Hansen ska utvecklas som bolag, säger Mikael
Ronder.
MÅNGA AV MEDARBETARNA har varit i bolaget
under många år och sammanhållningen är
stark. I nuläget har företaget cirka 20 anställda,
men rekrytering pågår.
Östrand & Hansen levererar verktygs- och
automationslösningar till kunder inom ett antal

HOS KUNDEN

verksamhetsområden, bland annat fordon,
möbler, belysning, måleriverktyg, ventilation
och medicin.
– Vi har klarat oss bra genom alla år trots
svängningar på marknaden, mycket tack vare
att våra kunder finns i olika branscher. I höst
har vi haft rena ketchupeffekten. När vi nu börjar arbeta med MicroPower Group breddar vi
kundfältet ytterligare och ger oss in i elektronikbranschen, säger Mikael Ronder.
PROBLEMLÖSNING har blivit en allt viktigare del i
företagets kunderbjudande. Huvudinriktningen
när det gäller pressverktyg är avancerade
automatverktyg med mycket funktions- och teknikinnehåll. Här kommer företagets kompetens
och erfarenhet bäst till sin rätt.
– Vi är kända för att bygga stabila och avancerade verktyg som våra kunder kan lita på. Vi
lägger även stor vikt vid servicevänligheten av
våra verktyg för att underlätta förebyggande
underhåll och optimera verktygslivslängden. Det är kombinationen av tillförlitliga och

VI HAR KLARAT OSS BRA
GENOM ALLA ÅR TROTS
SVÄNGNINGAR PÅ MARKNADEN,
MYCKET TACK VARE ATT VÅRA KUNDER
FINNS INOM OLIKA BRANSCHER. I HÖST
HAR VI HAFT RENA KETCHUPEFFEKTEN.

ÖSTRAND & HANSEN
HEMORT: Bankeryd.
ANTAL ANSTÄLLDA: 20.
OMSÄTTNING: 26 MSEK.

Niklas Ståhl,
kundrepresentant
från CJ Automotive AB
och Anders Jansson,
produktionsledare.

servicevänliga verktyg som skapar den bästa
totalekonomin ute i produktionen hos våra
kunder, säger Mikael Ronder.
För att ge kunderna de absolut bästa förutsättningarna har Uddeholm blivit något av en
hovleverantör. Samarbetet sträcker sig långt
utanför samordning och leverans av de inköp
som numera är helt projektstyrda.
– De är bra på att föreslå nya material som
vi kan testa tillsammans med våra kunder.
Sedan gör vi en gemensam uppföljning för att
utvärdera resultatet, något både vi, kunden och
Uddeholm har nytta av, berättar Mikael Ronder.
ÖSTRAND & HANSEN har lärt sig att inte vara
för försiktiga utan våga satsa på ny teknik och
egna idéer. All konstruktion och programmering
sker i modern CAD/CAM-miljö och tillverkningen i en maskinpark som kontinuerligt uppgraderas med den senaste tekniken.
– En av våra styrkor ligger i vår maskinpark,
där vi idag har väldigt stora möjligheter på
både fräsning, svarvning och gnistning. Vi
har avancerade CNC-maskiner
och vår Okuma Multus är ett
exempel på detta. Här kan vi i en
uppspänning få fram komplexa
detaljer som traditionellt hade
behövt plockas i flera tempon
i olika maskiner, säger Mikael
Hansen.
FÖR ATT KUNNA möta kundernas krav på kvalitet, teknik och
leveranstid krävs det duktiga och
engagerade medarbetare som
klarar av att utnyttja maskinernas
kapacitet. Filosofin på företaget
är att operatörerna ska alternera
mellan att programmera i CAM
och köra maskin. På så sätt
blir arbetet mer varierande och
helhetsbilden hos medarbetarna
större.
– Vi försöker göra det mesta i
eget hus. Vi har kontroll på hela
processen och kan påverka
ledtiderna i tillverkningen i större
utsträckning, fortsätter Mikael
Hansen och nämner en egen
anläggning för värmebehandling,
programmering av styrsystem
och CE-märkning av maskiner
som några exempel.
Östrand & Hansen är mycket
duktiga på olika automationslösningar och ofta landar man
i mekaniska lösningar som ett
alternativ till robotteknik.
– Du kan få väldigt många
typer av automationslösningar
till en klart lägre kostnad jämfört

Tobias Grahn,
CNC-operatör,
kontrollmäter
material.

med robot. Likaså kan vi ofta hålla låga takttider i våra maskiner. Sammantaget skapar
det lönsamhet. Men visst, i vissa applikationer
är en robothantering klockren, och då är vi
självklart inte främmande för att ta in det i vår
lösning. Det ena behöver inte utesluta det
andra. Ibland är det kombinationen av våra
specialmaskiner tillsammans med en robot som
blir den bästa lösningen, säger Mikael Ronder.
ÖSTRAND & HANSEN levererar gärna ett nyckelfärdigt koncept till sina kunder. Det innebär
att de utarbetar en lösning som stämmer med
kundens förväntningar, men också att de tar
ansvar för installationen hos kund, utbildning av
operatörer och eventuella serviceuppdrag.
– Det är en självklarhet och väldigt viktigt för
oss att våra kunder känner att de får full support och stöttning även efter att en installation
slutförts, berättar Mikael Ronder.
– De flesta av våra kunder finns i närområdet,
vilket ligger i linje med vår servicetanke och
att vi fysiskt kan nå dem inom en timme. Nu är

planerna att vi ska utöka även geografiskt och
stretcha vår radie, säger Mikael Ronder.
Även om fokus är Sverige så har Östrand &
Hansen levererat verktyg till Asien och USA.
– Det är väldigt kul och visar vilket stort förtroende vi har hos våra kunder. Det gäller ofta
komplicerade verktyg där man vill säkra upp
en stabil process på hemmaplan och veta att
det fungerar innan man kör igång produktionen
utomlands.
PÅ FASADEN till företagets lokaler sitter blänkande skyltar med den nya logotypen som sattes
upp i september och nu satsar man framåt
med ambitionen att växa ytterligare. Förutom ny
logotyp har man även ny hemsida och satsar
på att öka sin kommunikation.
– Vi vill sätta Östrand & Hansen på kartan
och väcka intresse för företaget. Våra kunder är
väl förtrogna med oss men i övrigt har vi varit
ganska anonyma. Därför vill vi berätta vilka vi
är och vad vi gör på en bredare front, avslutar
Mikael Ronder. ●
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Banbrytande stål
framtaget för printing

FAKTA / Uddeholm AM Corrax

Lanseringen av Uddeholm AM Corrax, det första AM-pulvret
speciellt utvecklat efter kundens behov, pågår för fullt.
– Det är otroligt spännande att vi nu kan ta med oss den
kunskap vi har om material och tillverkning till en helt ny
marknad, säger Anton Alveflo, som är ansvarig för det nya
produktområdet AM i den svenska säljorganisationen.
● Uddeholm AM Corrax är ett verktygsstål
framtaget för additiv tillverkning, även kallat
3D-printing och AM (Additive Manufacturing).
Tekniken skapar enorma möjligheter och lämpar sig för en mängd olika applikationer.
– Tekniken går ut på att en tredimensionell
form byggs upp av tunna lager, som placeras
på varandra. Den tredimensionella formen tas
fram digitalt innan den skickas vidare till maskinen för tillverkning. Maskinerna vi fokuserar på
använder sig av stålpulver för att bygga upp
önskad form, säger Anton Alveflo.
AM Corrax är Uddeholms första AM-pulver
och det har tagits fram speciellt för denna typ
av bearbetning och är ett banbrytande material
för höga krav och effektiv design.
– Inom Uddeholm och koncernen har forskare, metallurger och tekniker med gemensamma
krafter skapat ett pulver med jämn kvalitet och
hög homogenitet, lämpat för utmanande former
och komplexa krav.
Under utvecklingen har Uddeholm både sett
till själva tekniken och sina kunders behov och
användningsområden.
– Labbet i Hagfors analyserar materialegenskaper i samarbete med anläggningen i Düsseldorf. Vi provprintar hela tiden och utför tester
i verktygsproduktionen hos utvalda kunder.
Additiv tillverkning kan också kombineras
med traditionella tillverkningsmetoder.
– Genom att till exempel tillverka den enklare
geometrin av verktyget på traditionellt vis i
vanlig Uddeholm Corrax kan man sedan kombinera detta med att använda AM Corrax och
additiv tillverkning i verktygets mer avancerade
detaljer, något som skulle kunna vara intres-
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sant för många av våra kunder och kan ge en
besparing i både tid och material.
Uddeholm AM Corrax har hög korrosionsbeständighet, vilket är fördelaktigt i komplicerade
kylkanaler för att minimera risken för igensättningar och bildning av oxidlager som kan
reducera kylningseffektiviteten och öka risken
för korrosionssprickor.
– En fördel med 3D-tekniken är att man
kan använda sig av skräddarsydda kylkanaler (Conformal Cooling). De är formade efter
verktygets ytgeometri för att bidra till en bättre
och jämnare kylning. Det går också att placera
kylkanaler i verktygen där det med traditionella
metoder är omöjligt.
ANVÄNDNINGEN AV 3D-SKRIVARE förväntas öka
exponentiellt med dagens teknikutveckling och
det kommer att dra med sig ett ökat intresse för
stålpulver till 3D-printing av industriverktyg.

KORROSIONSBESTÄNDIGHET

HÅLLBARHET

Uddeholm AM Corrax egenskaper gör stålet till det ultimata valet för
verktyg som behöver mycket hög korrosionsbeständighet kombinerat
med hög hårdhet. Det passar utmärkt i verktyg för plastformning inom
avancerade tillämpningsområden. Precis som konventionellt tillverkad
Uddeholm Corrax har AM Corrax ett bättre korrosionsmotstånd än
övriga korrosionsbeständiga standardstål som används för plastformning och kan användas i verktyg för formning av gummimaterial och
korrosiva plaster som till exempel PVC.

Det gäller att hitta ett bra sätt att packa och leverera pulvret, som
ska passa både hantering, frakt och lagring.
– Uddeholm AM Corrax förpackas i vakuumförslutna plastpåsar
inuti metallburkar, à tio kilo, tillsammans med ett säkerhetsdatablad och materialcertifikat.
Uddeholm AM Corrax kan återanvändas flera gånger utan att
genomgå pulvernedbrytning.
– Miljöaspekten är viktig för oss, men även för våra kunder som
genom att återanvända pulvret får mindre spill vilket också ger en ekonomisk besparing. Pulvret är mycket
robust med jämna egenskaper och kvaliteter.
Kvaliteten säkerställs i vårt pulverlaboratorium och det går bra att kontakta oss om
man behöver hjälp med att granska sitt
använda pulver och kontrollera kvaliteten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
»»

Anton Alveflo är mitt uppe
i lanseringen av Uddeholm
AM Corrax.

– Med hjälp av 3D-teknik kan man exempelvis minska ledtider och cykeltider, men framförallt kan man tillverka former som är väldigt
tidkrävande och ibland omöjliga att tillverka
med konventionella metoder.
Uddeholms satsning på AM är ambitiös och
långsiktig. I juni 2018 kommer den nya produktionsanläggningen för pulver till 3D-printing i
Hagfors att vara klar.
– Vi hoppas kunna lansera ett nytt AM-pulver
varje år de kommande fem åren. Det är kundernas behov som bestämmer vilka pulver vi ska
satsa på, avslutar Anton Alveflo. ●Erica Holm

Formsprutningsverktyg för
korrosiva plaster
gummi
medicinsk industri och
livsmedelsindustri
»» Extrusionsverktyg
»» Plastbearbetning
-- skruvar
»» Konstruktionsdetaljer

----

MEKANISKA
EGENSKAPER*

Uddeholm AM

Corrax

Brottgräns Rm (Mpa)

1 700

POLERBARHET

Sträckgräns Rp0,2 (Mpa)

När det gäller polerbarhet är Uddeholm AM Corrax lämpligt även för
utmanande verktygsapplikationer där
det krävs glansiga ytor. Materialet har
mycket god polerbarhet gällande både
ytfinhet och bearbetningsförmåga. Vid korrekt utförd bearbetning matchar Uddeholm
AM Corrax konventionellt framställt verktygsstål med låg porositet och få inneslutningar.

1 600

Förlängning A5 (%)
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Elasticitetsmodul (Mpa)

200 000

Slagseghet (J)

MATERIALET HAR MYCKET GOD POLERBARHET
GÄLLANDE BÅDE YTFINHET OCH BEARBETNINGSFÖRMÅGA.

Exempel på ”Conformal Cooling”,
kylkanaler som följer geometrin
av verktygets yta vilket bidrar
med jämnare och bättre kylning.

PULVRET ÄR MYCKET
ROBUST MED JÄMNA
EGENSKAPER OCH
KVALITETER.

20

Tryckhållfasthet (Mpa)

1 800

* Alla uppgifter vid 50 HRC.
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PROFILEN
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TJEJEN FRÅN ORTEN
TAR ANSVAR FÖR EUROPA
Flera välkända profiler har de senaste åren lämnat
Uddeholm efter ett långt yrkesliv för att få njuta av ledigheten som pensionärer. Karoline Spångberg, 35 år
ung, är en av dem som tar över – i hennes fall efter Rolf
Stålberg som arbetat på bolaget i nästan 40 år.
– Det här är en spännande utmaning som jag inte
vill missa. Jag är stolt och glad över förtroendet att
få fortsätta Rolfs arbete och vara med och utveckla
Uddeholms AB:s affär i min nya roll som regionchef för
Europa.
● Precis som många andra småbarnsföräldrar får Karoline ofta frågan
hur hon hinner och orkar med både
familj och ett krävande arbete med
många restimmar per år.
– För min del handlar det om ha
balans i tillvaron och det får jag genom att värna om det lilla. Så fort jag
har möjlighet är jag med mina barn.
Vi tycker om att vara utomhus och att
göra utflykter tillsammans. Vi struntar
i alla måsten och tar istället med oss
fika och går ut i naturen.
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NÄSTA STEG i karriären var inget hon
själv hade planerat. Ett nära samarbete med de tre regioncheferna, som
business controller, ledde till att hon
blev tillfrågad om hon var intresserad
av att ta över när dåvarande region
chefen för Europa, Rolf Stålberg,
skulle gå i pension.
– Jag blev lite förvånad men samtidigt glad för förtroendet. Efter att
ha pratat med min man om vad min
nya tjänst skulle innebära för familjen,
tackade jag ja.
MED ETT ANSVARSOMRÅDE omfattande
25 olika länder blir resandet en självklar
del i arbetet, även om det är en omöjlighet att regelbundet besöka alla. Och
det är inte heller nödvändigt att hon
personligen är på plats eftersom hon
och hennes team på tre personer delar
upp resandet sinsemellan.
– Det skulle självklart vara fint att

YRKE: Regionchef Europa.
ÅLDER: 35 år.
BOR: I Hagfors med sin man och två pojkar, 3 och 6 år. Maken jobbar på Valmet
i närheten av Uddeholm ”så vi har båda
nära när dagis ringer och den lille behöver
bli hämtad lite tidigare”.
INTRESSEN: Tycker om att vara i naturen
med barnen, att göra utflykter i skog och
mark och att pyssla med olika husprojekt.

kunna besöka alla våra säljbolag i Europa, men förutom Sverige som är en
mycket viktig marknad blir det mycket
resor till våra största marknader Tyskland och Italien, säger Karoline.
PÅ PLATS hos kollegorna runt om i
Europa är hon med och stöttar och
tittar på hur affärerna kan utvecklas.
Diskussioner om materialförsörjning,
priser, logistik och avtal finns också på
agendan.
– Det finns otroligt mycket kompetens och kunnande både i Hagfors och
i säljbolagen. Min roll är att medverka
till att hitta lösningar när det uppstår
olika frågor, och kan jag inte ge besked direkt vet jag vem jag ska fråga.
Jag har haft förmånen att sitta i samma
rum som Rolf Stålberg det senaste
halvåret och lärt mig oerhört mycket.
Vad kan du tillföra i din nya roll?
– Jag är rätt så drivande och vill se
resultat och det hoppas jag kompenserar att jag inte har lika mycket
erfarenhet som min företrädare. Jag
har stor glädje och nytta av allt jag lärt
mig av Rolf Stålberg men nu är det
viktigt att hitta mitt eget sätt att sköta
det här uppdraget tillsammans med
mina duktiga kollegor.
● Mona Höynä-Carlsson (text)
Øyvid Lund (foto)

2007
började Karoline Spångberg jobba
på Uddeholm. Hon firar med andra
ord tio år på företaget i år. Grattis,
säger Supreme.

FOTO: ØYVIND LUND

STÖRRE DELEN av sitt yrkesverksamma
liv har hon arbetat på Uddeholm i Hagfors. Efter ekonomistudier och lite bankjobb kom hon 2007 till företaget som var
en självklar del av hennes uppväxt.
– Jag är en tjej från orten som alltid
har haft Uddeholm nära, och jag har
alltid bara hört gott om bolaget.
Under åren har Karoline verkat inom
ett flertal områden – bland annat internutbildning, e-marketing och lönsamhets- och försäljningsanalys. Hon har
fått en gedigen kunskap om företaget
och har dessutom lärt känna kollegor i
såväl Hagfors som i olika säljbolag.

– Inte minst under åren när jag var
med och drog igång vårt interna utbildningsprogram kom jag i kontakt med
många i samband med de utbildningar
och kurser vi arrangerade i Hagfors.

KAROLINE SPÅNGBERG
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1668

HOS UDDEHOLM

En strid på eggen
● Under KnivExpo i Norrköping i augusti avgjordes förutom Kniv-SM även Uddeholm
Invitational, en inbjudningstävling där utvalda knivmakare får uppdraget att ta fram sin
idealversion av en egentillverkad handkniv i Uddeholmsstål.
I år var temat fiskekniv och materialet det nya och utmanande pulverstålet Uddeholm
Vanax SuperClean. Sex mycket högklassiga tävlingsbidrag kom in från Dan Andersson, Leif
Gustafsson, Stig Hanefjord, Robert Mattsson, André Rybak och Lars Wendleman. Konkurrensen var stenhård och domarna beslutade till sist att kora två vinnare: Dan Andersson och
Robert Mattsson.
Den ena kniven var en filékniv – för användning efter fångst – och den andra en mindre
kniv med ”fjällningsrygg” och nedvinklad spets – för användning i samband med fisket.
Uddeholm Vanax lanserades i mitten av mars och är ett revolutionerande pulverstål med 
en mycket spännande egenskapsprofil. ●Erica Holm

Dan Anderssons filékniv
och Robert Mattssons
fjällningskniv.

Lunds universitet slår upp sina portar.
Samma år grundas Uddeholm.

Med kärlek
till stålet
❤ Som ett av Sveriges äldsta företag
firar Uddeholm 350 år nästa år. Det är
fascinerande att tänka på att järnhanteringen började redan 1640 med
Sunnemo bruk, även om det är 1668
som den officiella tideräkningen startar,
i och med att den första stångjärnshammaren tog form. Då var naturligtvis både
livs- och arbetsförhållandena långt
ifrån vad vi kan föreställa oss i dag,
men viljan och drivkraften att utvecklas
densamma. Tillsammans med naturtillgångar som skog och vattenkraft fanns
den bas som behövdes för att förverkliga och förfina idéer och teknik.
Uddeholms historia har kantats av
starka män och kvinnor som har satt
sin prägel på företaget och Hagforsregionen, vågat tänka annorlunda och
utmana sin samtid. Ett arv att vara stolt
över och föra vidare in i nästa epok och
nästa generation stål och medarbetare.
I dag ser utmaningarna annorlunda
ut, men utan en högklassig produkt och
ett genuint engagemang och kärlek till
stålet är det inte möjligt att bli 350 år.
Hade Johan Karlström kunnat se en
liten bit av framtiden från sin hytta 1668
hade han troligen varit lika häpen som
stolt. Detsamma skulle nog gälla för
unge ingenjör Danielsson på båten till
Amerika 1843, med ett orderblock som
snart skulle vara fulltecknat.

HOS UDDEHOLM

Uddeholm sprider ordet
Nya produkter och nya ansikten presenterade sig under den sista rundan stålseminarier för året, när Uddeholm besökte tre orter på lika
många dagar.
– Vi är väldigt glada över det stora intresset och det är extra roligt
att kunna presentera ett så brett program tillsammans, säger Anders
Johannesson, regionchef i Göteborg.
● Uddeholm håller liv i traditionen med stålseminarier på klassiskt manér. I våras besöktes
fem orter i Norrland och de mellersta delarna
av landet och i september var det dags för
Göteborg, Jönköping och Lund.
– Under september hade vi sammanlagt
cirka 90 besökare på våra seminarier och den
enkätundersökning vi skickade ut kort efteråt
visar att deltagarna uppskattade både innehåll
och upplägg, säger Anders Johannesson.
Seminarierna är ett viktigt tillfälle för Uddeholm
att nå ut med nyheter och bredda kontaktytorna.
– Vi har alltid fokus på att skapa den bästa
lösningen för våra kunder och här får vi möjlighet att mötas på ett lite enklare sätt och presentera våra medarbetare och det driv och den
kunskap som finns i organisationen.
RELATIVT NY PÅ UDDEHOLM är Anton Alveflo,
som under sin timme berättade om storsatsningen på stålpulver för 3D-printing och den
grundläggande tekniken inom additiv tillverkning. Du kan läsa mer om det på sida 10–11 i
tidningen.
– Vi märker ett stort intresse för 3D från kunderna och många var nyfikna på vår nya produkt
Uddeholm AM Corrax, säger Anton Alveflo.
Uddeholm i Hagfors representerades av Thomas Hillskog, som delade med sig av sin expertis om premiumprodukterna för kallarbete, där
Uddeholm Vanadis 8 är det senaste tillskottet.
På samma tema bidrog Per Stamp från

Uddeholms danska säljbolag och gav deltagarna värdefulla tips när det gäller ytbehandling.
– Ytbeläggning är viktigt och många blir
förvånade över hur extremt mycket man kan
förlänga livslängden på verktyget. Om man gör
ett bra förarbete och hittar rätt beläggning kan
effekten bli enorm. Det finns exempel där man
har ökat från 50 000 till 500 000 detaljer med
rätt ytbehandling, säger Anders Johannesson.
EN ANNAN DEL som påverkar verktygsprestandan är värmebehandlingen och det är viktigt att
känna till hur stålet beter sig under processen.
Andreas Johansson, regionchef i Växjö, talade
om hur en korrekt utförd värmebehandling inte
bara ger önskad hårdhet utan även optimerade
materialegenskaper.
– Det här är en process som är ytterst viktig
att kontrollera med bland annat rätt temperatur
och kylning för att uppnå de egenskaper man
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Bättre sent än aldrig
Hade du inte möjlighet att
vara med på Uddeholms
stålseminarium, men är
nyfiken på att veta mer om innehållet? Hör av dig till ditt närmaste
Uddeholmskontor.

90
Per Stamp.

Antal besökare på
höstens seminarier.

VI MÄRKER ETT STORT INTRESSE
FÖR 3D FRÅN KUNDERNA OCH
MÅNGA VAR NYFIKNA PÅ VÅR NYA
PRODUKT.
Anton Alveflo.

vill ha när det gäller till exempel hårdhet, seghet och slitstyrka för en viss applikation, säger
Andreas Johansson.
När ett verktyg värmebehandlas är det
många faktorer som kan påverka slutresultatet.
Vanligen krävs en viss hårdhetsgrad för varje
enskild verktygsstålsapplikation och därför
väljs värmebehandlingsparametrarna till viss
del utifrån önskad hårdhet.
– Att uppnå en specifik hårdhet kan göras
på flera sätt men för att vara säker på att få de
egenskaper man vill ha i det värmebehandlade
stålet, så krävs det att man bland annat måste
anpassa kylhastigheten och anlöpa materialet
vid rätt temperaturer och tillräckligt många
gånger. ●Erica Holm

Thomas Hillskog.

DET HÄR ÄR EN PROCESS
SOM ÄR YTTERST VIKTIG ATT
KONTROLLERA MED BLAND ANNAT RÄTT
TEMPERATUR OCH KYLNING…
Andreas Johansson.

FOTO: ERICA HOLM
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KVALITET SOM
FORMAR FRAMTIDEN

Uddeholm AM Corrax
• Korrosionsbeständigt verktygsstål
• Max hårdhet 50 HRC
• Mycket bra homogenitet
• Mycket bra polerbarhet
• Speciellt anpassad för
AM-teknologi

3D-PRINTING PÅ EN NY NIVÅ

FÖRSTA AM-STÅLET
FÖR VERKTYG
Uddeholm AM Corrax är utvecklat för att möta de höga krav som ställs
på materialegenskaper inom additiv tillverkning. Med kundens behov
som ledstjärna och metallurgisk expertis som grund kan nu marknadsledaren Uddeholm leverera det AM-stål som branschen väntat på.

www.uddeholm.se

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.

