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Den största investeringen i företaget  
historia, värme behandlingscentret 
i Vetlanda, har slagit upp portarna. 
Supreme hälsade på Linda Sigurd 
och de andra på anläggningen.

Äntligen
 öppet

Hydro Extrusion
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Mycket att fira!
VÄLKOMMEN TILL årets 
första nummer av  
Supreme! Vårens an-
komst är väl värd att fira 
och lagom till våren har 
vi på voestalpine all an-
ledning att fira vår största 

investering någonsin – det nya High Tech Value 
Added Service Center i Vetlanda.

VI HAR EN stark tro på Sveriges utveckling och 
roll som industriland och för oss är detta en 
viktig investering för framtiden. Efter ett års 

intensiv planering, 
projektering och 
byggande är det 
därför glädjande att 
vi nu har öppnat upp 
portarna till det nya 
centret. Det innebär 
att vi utökar vårt 
kunderbjudande 
till att omfatta fler 
tjänster samtidigt 

som det ger våra kunder en ökad service och 
större flexibilitet. Hoppas ni vill följa med till den 
nya Vetlandaanläggningen som presenteras 
inne i tidningen!

OCH VI HAR anledning att fira ytterligare en ny 
anläggning! I takt med att Uddeholm har satsat 
allt mer på att utveckla och producera pulver-
stål till den snabbväxande tillverkningsindustrin 
additive manufacturing har behovet av en ny 
produktionsanläggning uppstått. Den nya 
anläggningen i Hagfors är en strategiskt viktig 
investering för att möta marknadens behov av 
pulverstål till 3D-skrivare. Ett av dessa är vår 
senaste produktnyhet, Heatvar, som fastställer  
Uddeholms unika ställning som innovatör av 
material speciellt utvecklade för formverktygs-
applikationer, något som är möjligt tack vare 
ett nära samarbete med flera av våra kunder. 

EN AV VÅRA kunder som hoppas mycket 
på det nya värmebehandlingscentret är 
Hydro Profilverktyg i Vetlanda. Vi har besökt 
företaget som tillverkar strängpressningsverk-
tyg till samtliga Hydros pressar i Sverige. Möt 
produktionschef Pär Granlund som berättar 
mer om det anrika företaget. Möt också hans 
namne, Pär Emanuelsson, som sedan början 
av året tagit över ledningen av Uddeholm som 
interims-vd. I Profilenreportaget får du lära 
känna Pär lite närmare.

SOM VANLIGT BJUDER vi på stort som smått i 
Supreme, trevlig läsning!
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MARKNAD

AM  | Den industriella utvecklings-
kurvan och tillväxten går blixt-
snabbt. Drivande är bland 
annat globalisering, konkurrens 
och digitalisering.  

I
dag handlar det inte bara om att tillhan-
dahålla manufaktur utan även systemlös-
ningar. Det innebär ett helhetsgrepp på 
såväl material som kunskap och mjukvara, 
någonting som Uddeholm och voestalpine 

är väl medvetna om. Ett tydligt tecken på detta 
är den omfattande satsningen på forskning och 
utveckling av högpresterande pulverstål för 3D-
printning, additiv tillverkning (AM), för inte minst 
småskalig produktion i korta serier.

ARMIN WIEDENEGGER ÄR expert, strateg och 
affärsutvecklare för additiv tillverkning hos 
voestalpine-koncernen som äger bland annat 
Uddeholm. För honom är det ständiga lärandet 
och kravet på att hela tiden tänka nytt självklarhe-
ter. Han lever mitt i megatrenderna inom AM och 
kan sia om framtiden ur ett pulverstålperspektiv.

– Allt igenom är 3D-printning fascinerande 
och erbjuder möjligheter för stora delar av 
marknaden där penetrationen idag är tämligen 
låg, säger han och fortsätter:

– Ett skäl till detta är den höga kostnaden för 
de producerade delarna. För att marknaden ska 
kunna växa måste priset reduceras. Nuvarande 
enkellaserskrivare kommer att ersättas av 
multilaserskrivare samtidigt som fler och fler 
maskintillverkare tar sig in på marknaden.

FRAMFÖR ALLT ÄR det automationsnivån och 
sambandet mellan bearbetningsprocesser, 
exempelvis värmebehandling, som stegvis 
ökar. Alla dessa utvecklingssteg leder till lägre 
produktionskostnader, vilket kommer att öppna 
en enorm marknad för 3D-printade delar.

– Tidigare använde de flesta tillverkarna 
konventionella pulverstål som var bra för tillverk-
ningsprocessen, men inte för applikationerna. 
Just nu ser vi de första materialen, som vårt 
Heatvar, som är modifierade redan från början 
på en standardnivå för att både passa såväl 
tillverkningsprocessen som applikationen.

Nästa steg är att skräddarsy helt nya lege-
ringar som är perfekta för både tillverknings-

processen och teknologin. Men detta är ett 
långt och svårt utvecklingsarbete, enligt Wiede-
negger. Han konstaterar att byta ett material för 
3D-printning är mer komplicerat än ett material-
byte i en CNC-maskin.

–  De flesta kunder kommer inte att föredra 
universallösningar utan vill exempelvis ha ett 
tiotal olika värmebehandlingsnivåer på mate-
rialet. 

EN AV DE stora fördelarna med AM är att det går 
att tillverka högkomplicerade delar som gör det 
möjligt att öka värdet på komponenten. Därför 
blir design och simuleringsförmågan mer och 
mer viktig. 

– Vi ser tillverkare av precisionsdelar som läg-
ger till AM och anställer fler designers än maskin-
operatörer. Detta öppnar även portarna för nya 
aktörer. Men vi ska inte underskatta att specifik 
marknadskännedom fortfarande är mycket viktig. 
Alltjämt tror många teoretiskt att AM-maskiner kan 
tillverka vilka delar som helst åt industrin men jag 
ser inte denna utveckling komma. 

– I framtiden kommer det att finnas företag 
som i huvudsak fokuserar på aerospace medan 
andra på verktygstillverkning, men ytterst 
få av dem kommer att jobba med både ock. 
Marknads specialisering kommer fortsatt vara 
en viktig eller den allra viktigaste faktorn,  
avslutar Armin Wiedenegger. / Göran Björklund

Experten tror starkt på 3D

”Marknadsspecialisering 
kommer fortsatt vara 
en viktig eller den allra 
viktigaste faktorn.”

Arman Wiedenegger 
(t v) är expert på  
additiv tillverkning. 
Han siar om en 
enorm utveckling för  
3D-printing de  
kommande åren.
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VETLANDA  | I mars invigdes High 
Tech Value Added Service 
Center i Vetlanda och nu är 
verksamheten i full drift. Det 
är företagets största enskilda 
investering någonsin.
– Det känns fantastiskt roligt 
att vi äntligen kört igång och 
att allt fungerar som det 
är tänkt. Det ger kunderna 
en ökad service med fler 
tjänster och större flexibilitet, 
säger Andreas Johansson, 
regionchef.

ÖR CIRKA ett år sedan påbörjades bygget 
av ett nytt värmebehandlingscenter i Vet-
landa. Nu ett år senare är driften i full gång.

Andreas Johansson, regionchef, har 
varit ansvarig på plats och följt bygget från 
start.

– Det har varit väldigt spännande 
att driva det här projektet under 
hela processen från planering 

till första spadtaget och byggnation på 
plats, säger Andreas Johansson. 

Han har även ägnat mycket tid åt 
upphandling av maskiner, ugnar, inredning 
med mera samt planering av kommande 
produktion.

I samband med starten i januari flyttades även 
försäljningskontoret i Växjö samt lagret i Anderstorp till 
Vetlanda.

– Nu är vi sex personer på plats på kontoret, två 
operatörer på lagret och två operatörer på värmebe-
handlingen som har fått utbildning inom området för att 
kunna hantera de nya arbetsuppgifterna inklusive de 
nya ugnarna för vakuumvärmebehandling. 

VID DET NYA värmebehandlingscentret erbjuds kun-
derna den senaste teknologin inom vakuumhärdning 
och det finns även möjlighet att hantera och såga 
större och tyngre dimensioner.

Läget i Vetlanda ger fördelaktig position geogra-
fiskt för att serva kunder i hela Sverige samt även 
kollegor runt om i Norden vid behov. Förutom lager 
och försäljningskontor finns det även konferenslokaler 
med möjlighet att bjuda in kunder på plats för möten, 
mindre seminarier eller utbildning.

– Det stärker vår position som samarbets partner 
och höjer vår service gentemot kunderna där vi tar ett 
helhetsansvar. Närheten till lagret och samordningen 
gör även att vi kan backa upp varandra bättre internt 
och man får en bättre överblick. Genom att samla flera 
tjänster på samma plats ökar vi vår leveransförmåga 
ytterligare, säger Andreas Johansson.

SATSNINGEN PÅ ETT värmebehandlingscenter är ett 
strategiskt steg mot att växa ytterligare inom så kallad 
value added service för att kunna erbjuda kunderna 
vidareförädling av Uddeholms stål. Tanken är att möta 
kundernas behov och utvecklas ytterligare när det 
gäller att kombinera stålval och värmebehandling för 
bästa prestanda.

I värmebehandlingscentret är allt av den senaste 
teknologin och här finns två härdugnar, två anlöp-
ningsugnar med vakuum samt två mindre varmluftsug-
nar. Det finns även två automatsågar som kan gå 
under natten när man ska såga lite grövre dimensio-
ner. Allt är ergonomiskt anpassat med lyfthjälp till alla 
moment. Tanken är att operatörerna ska kunna rotera 
och att alla ska kunna jobba med alla olika 
arbetsuppgifter. På så vis blir man också 
mindre sårbar om någon skulle vara sjuk.

 – Under hösten testkörde vi ugnarna och 
efter årsskiftet drog vi igång med några ut-
valda kunder som vi har ett nära samarbete 
med. Allt har fungerat bra och det känns 
jätteroligt att vi äntligen är igång. Vi märker 
att kunderna är nyfikna och positiva till 
satsningen och beläggningen ökar stadigt, 
säger Andreas Johansson.

F

TEXT ERICA HOLM FOTO JEANETTE LARSSON



NYTT CENTER

6 Supreme #1 2019

Cecilia Lagerqvist, innesäljare.  

”Jag började som säljare på Udde
holm i Växjö 2007. Jag har alltid 
trivts jättebra så för mig var det 
självklart att flytta med när vi flyt
tade säljkontoret hit trots att det 
innebär längre restider för mig. Det 
känns nästan som ett nytt jobb, 
allt är nytt och fräscht och jag har 
fått nya härliga kollegor. Dessutom 
värdesätter jag kontakten med 
våra trevliga kunder och det är 
jätteroligt att kunna erbjuda dem 
våra nya tjänster här på värme
behandlingscentret.”

Joakim Berggren, utesäljare.  

”Jag är bosatt i Vetlanda men 
började som utesäljare för cirka 
ett år sedan så jag hade först 
Växjö som bas. Även om jag är ute 
på fältet en hel del så är det skönt 
att vi är på plats i Vetlanda och att 
vi har en bra stämning på kontoret. 
Värmebehandlingscentret är 
en spännande satsning och det 
känns positivt att kunna erbjuda 
våra kunder ytterligare en del i vår 
portfölj.”

Christopher Abramsson,  
arbetsledare. 

”Jag började i oktober förra året 
och jobbade först tre månader 
på lagret i Anderstorp. Nu har vi 
samlat allt under ett tak och jag 
trivs jättebra här i Vetlanda. Det är 
roliga arbetsuppgifter och väldigt 
utvecklande och lärorikt. Jag är 
arbetsledare med ansvar för både 
lager och värmebehandling.”
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Hallå där  
Linda Sigurd!
Operatör på det nya  
värmebehandlings- 
centret i Vetlanda.
Hur trivs du på jobbet?

– Jag trivs jättebra och började 
här i januari efter 24 år på Hydro. 
Det är härligt med nya ljusa fräscha 
lokaler. Här har jag mer varierande 
arbetsuppgifter och jag har också 
väldigt trevliga arbetskamrater.

Hur kommer det sig att du bytte 
arbetsplats efter så många år?

– Jag fick ett erbjudande som 
kom vid rätt tillfälle eftersom jag var 
sugen på något annat och gärna 
ville lära mig något nytt. Här jobbar 
jag med den senaste tekniken, det 
är ett mycket mer rörligt jobb där jag 
även får möjlighet att utvecklas.

Vad har du för arbetsuppgifter 
här på Vetlanda värmebehand-
lingscenter?

– Jag gör allt möjligt, lägger 
beställningar på lagermaterial, 
arbetar i lagret och sågar upp stål i 
rätt dimensioner. Jag kommer också 
att lära mig hur ugnarna fungerar 
och processen med vakuumvärme-
behandling. Tanken är att alla ska 
kunna arbeta med allt.

Du är enda tjejen ute på golvet, 
hur känns det och vad tror du det 
beror på?

– Det är inget jag tänker på och 
jag har samma arbetsuppgifter som 
mina manliga kollegor. Många tjejer 
kanske tror att det är tungt att arbeta 
med stål men här är allt ergonomiskt 
anpassat och vi har lyfthjälp till alla 
arbetsmoment. Jag trivs bra med 
enbart män men välkomnar gärna 
fler kvinnliga kollegor.

Vad gör du när du inte är på 
jobbet?

– Jag är gift, har två döttrar och 
bor i Bäckseda så jag går eller cyklar 
till jobbet. På fritiden tycker jag om 
att umgås med familjen och hitta på 
saker tillsammans. Vi har nyligen 
skaffat en husvagn så nu är det 
mycket planer på vart vi ska åka på 
semester.

1 2 3

2

1
3

4

4
DET NYA GÄNGET 

I VETLANDA

Andreas Johansson, Uno 
Petersson, Joakim Berggren, 
Gustav Silfverberg, Moa 
Edvinsson, Cecilia Lagerqvist, 
Anne Krafft, Christoffer 
Abramsson och Linda Sigurd.
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HYDRO EXTRUSION  | Uddeholm och Profilverktyg inom Hydro Extrusion 
Sweden AB i Vetlanda har ett långvarigt samarbete och sedan 

2010 används enbart stål från Uddeholm i verktygen. 
– Uddeholm uppfyller alla våra krav på kvalitet, lagerhållning 
och dimensioner. Tack vare det nya värmebehandlingscentret 

i Vetlanda hoppas vi nu kunna effektivisera samarbetet 
ytterligare och kapa våra ledtider till ett minimum, säger Pär 

Granlund, produktionschef vid Profilverktyg i Hydro.

Stärker 
samarbetet

Supreme #1 2019

TEXT ERICA HOLM FOTO JEANETTE LARSSON
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 Uddeholms team har 
besökt Hydro Profil-
verktyg i Vetlanda, 
det är en avdelning 
inom Hydro som 
tillverkar sträng-
pressningsverktyg till 
samtliga av Hydros 
pressar i Sverige.

– Det kan också 
förekomma tillverkning av specialverktyg till 
våra anläggningar i Europa men det är inte så 
vanligt, säger Pär Granlund som är produktions-
chef sedan drygt ett år tillbaka. 

Han började i verksamheten redan 2003 på 
Sapa som pressoperatör och var sedan arbets-
ledare inom press mellan 2010-2016.

– Jag trivs jättebra och efter att ha arbetat 
med aluminium i 25 år är det en stor utmaning 
och väldigt lärorikt att få arbeta med stål.  Det 
är ett varierande yrke och intressant att ha varit 
med i hela kedjan.

SAPA, NUMERA HYDRO, började tillverka alumi-
niumprofiler i början av 1960-talet. Runt 1970 
började man tillverka egna verktyg.

– Våra pressverktyg tillverkas av verktygsstål 
och vi köper mestadels Uddeholm Orvar, ett stål 
som lämpar sig väl för att forma andra material 
som aluminium. Uddeholm Orvar har en bra 
kombination av seghet och hårdhet samtidigt 

”Miljötänket går igen i 
allt och vi satsar mycket 
på energisnål utrustning. 
Därför är det positivt 
att vi kan minska våra 
transporter. Det innebär 
också att vi kan få ner 
ledtiden som det tar för ett 
verktyg att gå igenom hela 
processen.”

Pär Granlund, produktionschef

Supreme #1 2019

som det klarar att stå emot värme även vid höga 
temperaturer under lång tid, säger Pär.

ANDREAS JOHANSSON, REGIONCHEF på Udde-
holm har ett nära samarbete med Hydro sedan 
16 år tillbaka.

– Vi jobbar hela tiden med att utveckla 
samarbetet och testa nya smarta lösningar. I 
och med det nya värmebehandlingscentret i 
Vetlanda och flytten av lagret i Anderstorp kom-
mer vi att jobba ännu tajtare ihop och förbättra 
logistiken avsevärt, något som gynnar oss 
båda, säger Andreas Johansson.

Tidigare fick stålet transporteras 32 mil innan 
det vara härdat och klart. Förutom kortare ledti-
der finns det även en miljöaspekt som tillsam-
mans med säkerheten är viktig för Hydro.

– Miljötänket går igen i allt och vi satsar 
mycket på energisnål utrustning. Därför är det 
positivt att vi kan minska våra transporter. Det 
innebär också att vi kan få ner ledtiden som det 
tar för ett verktyg att gå igenom hela processen, 
inklusive design, betydligt, säger Pär.

PRODUKTIONEN PÅ HYDRO PROFILVERKTYG 
präglas av enstyckstillverkning och görs med 
hjälp av styrda maskiner.

– Totalt är vi 22 personer varav 16 operatörer 
på golvet ute i verkstaden. På kontoret är vi 
ett team med fyra designers, en planerare, en 
arbetsledare och så jag själv, säger Pär. I verk-

HOS KUNDEN
”Våra pressverktyg 
tillverkas av verktygs- 
stål och vi köper 
mestadels Uddeholm 
Orvar, ett stål som 
lämpar sig väl för att 
forma andra material 
som aluminium”, 
säger Pär Granlund.
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Hydrokoncernen har 35 000 anställda i 40 länder
Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom 
Hydrokoncernen och ingår i affärsområdet Extruded Solutions. Hydro är 
ett fullt integrerat aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder på 
alla kontinenter med huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget kombinerar 
lokal expertis, världsomspännande räckvidd och stora kompetenser 
inom forskning och utveckling. 

Utöver produktion av primäraluminium, valsade och extruderade pro-
dukter samt återvinning, utvinner Hydro också bauxit, raffinerar alumina 
och genererar energi. Detta gör Hydro till det enda 360°-företaget i den 
globala aluminiumindustrin.

Hydro Extrusion Sweden AB är marknadsledande inom strängpressning och bearbetning av aluminium-
profiler i Sverige. Kunderna finns över hela Europa inom alla branscher: hem och kontor, bygg, industri, 
elektronik, transport med mera. Produktionen finns i Vetlanda och Finspång. Försäljningskontor finns i 
Vetlanda, Finspång och Göteborg

staden kör vi 2-skift men ibland programmerar 
vi maskinerna för längre obemannade körningar 
över natten.

Arbetet börjar i datorn där designern beräk-
nar, konstruerar och utvecklar verktyget som 
sedan används i pressarna. Utformning och 
 design av verktygen görs i 2D och 3D i CAD-
miljö. 

– Det är viktigt att anpassa verktygen så att 
de blir tillverkningsvänliga och pressvänliga, 
som designer jobbar man därför i direkt kontakt 
med både verkstaden och kunderna, det vill 
säga pressarna, för att utveckla verktygen. Våra 
tekniker tar fram den bästa designen och den 
mest kostnadseffektiva konstruktionen för varje 
produkt.

VERKTYGSMAKARNA TILLVERKAR verktygsdelar 
till kompletta pressverktyg i moderna 3- och 
5-axliga CNC-maskiner, styrda svarvar, tråd- 
och sänkgnistmaskiner. 

Till sist är det dags för härdning, planslipning 
och finputs innan verktyget går till slutkontroll.

Hydro Profilverktyg levererar cirka 1 800 
verktyg om året i varierande storlek.

– Men i princip finns det två grundtyper, 
beroende på om det är till aluminiumprofiler 
med eller utan hål. Men eftersom varje verktyg 
är unikt och speciellt anpassat så har vi säkert 
över 10 000 olika ritningar för alla verktyg vi har 
i databasen.

Pär Granlund, Analdin Grosic, 
Andreas Johansson och Rickard 
Lundström kontrollerar en grov-
bearbetad verktygsplåt.

Grovbearbetad verktygsplåt.

Rickard Lundström byter ämne 
i en 5-axlig fräsmaskin.
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HEATVAR  | Uddeholm fortsätter att satsa stort på forskning och 
utveckling av högkvalitativt pulverstål för additiv tillverkning. 
Förra året lanserades Uddeholm AM Corrax och nu är det 
dags för Uddeholm AM Heatvar.
– Det är ett pulver för additiv tillverkning som lämpar 
sig väl för pressgjutning och presshärdning eftersom 
det har bra varmegenskaper, säger Kenneth Åsvik, 
affärsutvecklingsansvarig för AM på Uddeholm.

Ny medlem 
i AMfamiljen

I 
dag har Uddeholm flera unika patent 
på pulver för additiv tillverkning och är 
ensamma på marknaden om att ha material 
speciellt utvecklade för formverktygsappli-
kationer.

Marknaden för AM-pulver växer explosions-
artat och många tillverkare vill ta fram pulverstål 

för 3D-printing. Men det viktigaste är att få 
fram material som är anpassat efter vad de ska 
användas till.

– Många vill sälja pulver men vi är de enda 
som tittar på vad applikationen kräver och  
verkligen försöker hjälpa kunden att nå ett bra 
resultat, säger Kenneth Åsvik.

Därför samarbetar Uddeholm med flera av 
sina kunder när det gäller utvecklingen av AM-
pulver, och när Heatvar nu är färdigtestat hos 
Uddeholm fortsätter testerna ute hos dem.

– Vi har en nära relation och det är deras 
behov som styr. Medan andra aktörer mest 
foku serar på hur pulvret fungerar i printern har 
vi en ständig dialog med våra kunder som ger 
oss feedback på vilka egenskaper de söker och 
hur stålet fungerar i just deras produktion. 

FOKUS PÅ STÅLETS EGENSKAPER är viktigt men 
något som har saknats i branschen. Risken är 
då att materialaspekten kommer på efterkälken 
inom 3D-teknologin.

– Genom att utgå från kunden och deras kva-
litetskrav säkerställer vi att våra stål för additiv 
tillverkning håller samma höga prestanda som 
våra konventionella material.

När det gäller Heatvar har fokus legat på att 

Uddeholms nya pulverstål 
Heatvar lämpar sig väl 
för varmformning och 
använda till detaljer i 
verktygen. Babak Vafadar, 
som är enhetschef på den 
nya AM-anläggningen i 
Hagfors (läs mer på nästa 
uppslag), tycker det är 
spännande att få vara 
en del av satsningen på 
ett så expansivt område 
som 3D-printing och 
pulverstål. 
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få fram egenskaper som passar bra för varm-
formning inom industrin.

– Vi gör pulver som lämpar sig för 3D-printing 
till olika insatser och kärnor till formverktyg. Ett 
vanligt problem är soldering, det vill säga på-
kletning av aluminium eller metallisk korrosion, 
något som vi lyckats reducera med Heatvar. Vi 
jobbar därför även på att få ner temperaturen 
för att få en bättre kylning inom printtekniken.

ETT ANNAT PROBLEM som varit svårt att lösa 
är att materialen tappar i hårdhet över tid vid 
användning i tillverkningsprocesserna och 
minskad hårdhet leder till nötning och erosion 
av verktyget.

– I pressgjutning sprutas smältan in med hög 
hastighet vilket gör att vissa delar vid till exem-
pel inloppet blir särskilt utsatt för slitage. 

Jämfört med andra material på marknaden 
håller dock Heatvar en fortsatt hög hårdhet efter 

Effekt av tid på hårdhet
vid förhöjda temperaturer*

55

Hardness [HRC]

Holding time at 600ºC [h]

50

45

40

35

30

25

1 10 100

AM Heatvar

AM-1.2709

AM-H13

H13 conv

100 timmar vid en temperatur på 600 grader.
– Där har vi lyckats jättebra med Heatvar 

som har en annan kemisk sammansättning 
som är mer motståndskraftig, det är en av de 
egenskaper som ger stora fördelar jämfört med 
andra stål för additiv tillverkning, säger Kenneth 
Åsvik.

Syftet är att höja produktions nivåerna, 
minska kostnaderna för service och underhåll 
samt maximera verktygets livslängd. Verktygs-

stål från Uddeholm ska alltid vara en kvalitets-
garanti som ger ökad produktivitet och sänkta 
tillverkningskostnader. 

UTVECKLINGEN AV ADDITIV tillverkning accelere-
rar både när det gäller printrarna och materialet 
samt kringutrustning. Marknaden växer också 
hela tiden inom allt fler områden.

– Därför kommer vi att fortsätta utveckla AM-
pulver med olika egenskaper och målet är ett 
nytt pulver per år de närmaste fem åren.

Uddeholm och voestalpine High Performan-
ce Metals siktar på att fortsatt vara världsledan-
de inom både materialprestanda och kvalitet 
även när det gäller pulver för additiv tillverkning. 

/ Erica Holm

”Där har vi lyckats 
jättebra med Heatvar 

som har en annan kemisk 
sammansättning som är 
mer motståndskraftig”

Läs om den nya 
AMfabriken i Hagfors 

på nästa sida!

Jämfört med andra material på marknaden håller Heatvar en fortsatt 
hög hårdhet efter 100 timmar vid en temperatur på 600 grader.*
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HAGFORS  | I november invigde Uddeholm sin nya produktions-
anläggning för pulverstål i Hagfors. En investering på drygt  
70 miljoner kronor och en milstolpe i företagets historia.
– Det är en otroligt viktig investering och strategiskt rätt 
eftersom marknaden för 3D växer inom alla områden, säger 
Babak Vafadar, enhetschef.

En satsning för framtiden

Den nya anläggningen kommer 
att användas till utveckling och 
produktion av pulverstål. 

– Tidigare har vi haft en ugn på 
200 kilo där vi testkört, men med 

den nya ugnen på 500 kilo kan vi börja produ-
cera i större skala till våra kunder, säger Babak 
Vafadar.

Den nya ugnen som varit på plats sedan 
förra sommaren har tillverkats av det tyska 
företaget ALD och de har sedan testkört ugnen 
på plats i Hagfors under hösten.

– Det är en tekniskt mycket avancerad ugn 
så därför har vi först gjort så kallade cold test 
och sedan hot test där viktiga parametrar för 
specifika Uddeholm-legeringar tas fram.

I november när alla tester var klara var det 
invigning i Hagfors med cirka 250 gäster samt 
ett pressuppbåd med både tidningar och tv. 
Många är intresserade av den nya tekniken 
med 3D-printing men det är också intressant 
att Uddeholm och ägarna voestalpine High 
Performance Metals väljer att göra en så stor 
satsning i Hagfors.

– Det är av stor betydelse för bygden och nå-
got som säkrar framtiden för Hagfors eftersom 
majoriteten av de som bor här jobbar på Udde-
holm. I nuläget är vi sex personer som arbetar i 
den nya produktionsanläggningen för pulverstål 
men vi kommer att behöva anställa fler och gå 
upp i skiftgångar.

EFTER INKÖRNINGSFASEN FORTSÄTTER nu 
arbe tet med att tillsammans med kunderna ta 
fram fler produkter anpassade efter kundernas 
behov.

– Satsningen på pulverstål har bara börjat 
och i förstudien fanns planen på att bygga ut 
produktionsanläggningen i tre etapper varav 
den första nu alltså är klar och i produktion.

Tillverkningen sker genom att 500 kilo stål 
från till exempel stålskrot, hettas upp till 1 700 
grader. Det snabbfryses sedan och blir till ett 
pulver. 500 kilo stål ger cirka 150 kilo AM-pulver 
i säljbar fraktion.

I EN 3D-SKRIVARE kan komplicerade komponen-
ter byggas upp med hjälp av en laser. Hålrum, 
kylkanaler och andra strukturer, som inte går 
att tillverka i ett stycke, är möjliga att tillverka i 
en 3D-skrivare. Något som ses som framtidens 
tillverkningsmetod.

– Det är ju en helt annan process jämfört 
med traditionellt då vi skalar bort material. En 
3D-printer installerades i samband med firandet 
av Uddeholms 350-årsjubileum där vi testkör 
materialet vi tillverkar, säger Babak Vafadar.

MARKNADEN FÖR PULVERSTÅL utvecklas oerhört 
snabbt och efterfrågan på pulver till 3D-printing 
av industriverktyg ökar kraftigt.

– Det känns otroligt roligt att bygga något 
från scratch. Det är en milstolpe i Uddeholms 
historia och ett steg in i framtiden. Jag ser det 
som en stor ära att få vara en del i detta, säger 
Babak Vafadar, enhetsledare.

Tack vare den nya anläggningen planerar 
Uddeholm att lansera fem AM-produkter under 
de kommande fem åren.

 / Erica Holm

Frederick Skogholm, 
Babak Vafadar, Markus 
Ullman, Niklas Bergqvist, 
Thomas Danielsson  
och Johan Söderlund. 
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Webbshop ger 
kunderna större frihet

HOS OSS
1668 | Uddeholm grundas och den italienske 
upplysningsfilosofen Giambattista Vico föds.

FÖRSÄLJNING  | Sverige blir det för-
sta landet där Uddeholm kan 
erbjuda sina kunder att själva 
köpa produkter i företagets 
webbshop.
– Det är roligt att vi är först 
och det är efterfrågat av 
många kunder som vill kunna 
styra sina inköp själva, säger 
Anders Johannesson, region-
chef.

U
nder våren har Uddeholms 
webbshop succesivt kommit igång 
och fler och fler kunder upptäcker 
möjligheten att själv kunna göra 
sina beställningar.

– Detta är något som sker på kundernas 
villkor och många tycker att det är smidigt att 
kunna lägga en order när det passar dem utan-
för våra ordinarie öppettider.

Kunden loggar enkelt in på webbshopen 
direkt på Uddeholms hemsida.

– Webbshopen har samma utseende, färger 
och layout som hemsidan så att våra kunder ska 
känna igen sig. Dessutom är den väldigt intuitiv 
och lätt att använda men självklart hjälper vi de 
kunder som behöver komma igång med sina 
beställningar, säger Anders Johannesson som 
varit med och tagit fram webbshopen.

All dokumentation kommer att finnas sparat i 
webbshopen, om man till exempel vill titta på en 
gammal faktura eller hämta ett certifikat. Många 
kunder tycker att det är smidigt att själva kunna 
räkna på jobb och få fram ett pris.

– Man kan också enkelt gå in på en gammal 
order och konvertera den till en ny om man ska 
göra samma beställning som tidigare.

När man väl lagt en order får kunden en frakt-
sedel och kommer att kunna göra en sökning 
på godset för att se statusen på ordern och om 
varorna är på väg.

Hela standardsortimentet med cirka 4 000 
produkter går att beställa genom webbshopen 
men när det gäller kundunika specialprodukter 
så görs alltid beställningen via en säljare.

Webbshopen har tagits fram i samarbete 
med kollegorna i Österrike.

– Vi har utarbetat standarden för webbsho-
pen tillsammans och efter lanseringen i Sverige 
står de övriga nordiska länderna på tur och där-
efter resten av Europa. Vi har märkt att många 
är nyfikna och angelägna om att komma igång 
vilket känns jättekul.

Även kunderna är intresserade och speciellt 
den yngre generationen som är mer van vid att 
kommunicera digitalt.

– Webbshopen blir en extra tjänst och ett 
komplement till hur vi arbetar i dag och kommer 
inte att ersätta personlig kontakt som vi vet att 
många kunder uppskattar. Vi kommer givetvis 
att fortsätta erbjuda vår specialistkunskap och 
rådgivning på samma sätt som tidigare.

/ Erica Holm

Supreme #1 2019

”Vi har utarbetat standarden 
för webbshopen tillsammans 
och efter lanseringen i 
Sverige står de övriga 
nordiska länderna på tur 
och därefter resten 
av Europa.” 

Kunderna ska lätt kunna känna igen sig 
i webbshoppens utformning och det är 
möjligt att själv räkna på jobb och få fram 
ett pris.

FOTO UDDEHOLM/SKÄRMDUMP

Sakna
s
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M
arknads- och försäljningsche-
fen Pär Emanuelsson tillträdde 
som interims-vd första januari i 
avvaktan på att beslut ska tas 
om vd-rollen för Uddeholm. På 
frågan om han tror att han blir  

Uddeholms nya ledare svarar han med glimten 
i ögat ”no comments”.

Med Pär Emanuelssons stora erfarenhet av 
ledande befattningar i svensk industri och i 
Uddeholm tar han klivet upp till toppositionen 
med gott självförtroende och stor entusiasm.

– Jag trivs otroligt bra i den här rollen och 
timingen är väldigt bra då jag känner mig redo 
för en ny utmaning.

Yrkesmässiga utmaningar och förändringar 
har präglat större delen av Pär Emanuels-
sons vuxna liv – allt ifrån när han efter att ha 
gått byggnadsteknisk inriktning på gymnasiet 
i avsikt att bli byggnadsingenjör vände tvärt 
och istället valde att läsa nationalekonomi och 
samtidigt vara politiskt aktiv, till att därefter 
ändra sitt beslut att söka sig till bankvärlden till 
förmån för en karriär inom industrin.

– När jag tänkte efter kändes det lite mossigt 
att jobba på bank, jag ville mycket hellre komma 
in i ett av de stora industribolagen som Ericson, 
Altlas Copco – stora tillverkande företag.

TILL UDDEHOLM KOM HAN när han år 2000 sökte 
traineetjänst hos Böhler Uddeholm och fick åka 
till Österrike för att genomgå olika tester. Beske-
det blev inte vad han väntat sig – han ansågs ha 
för gott självförtroende (!) och därför inte passa 
in i traineeprogrammet. Istället erbjöds han en 
tjänst som vd-assistent hos Böhler Uddeholms 
Bandståldivision i Munkfors och Österrike.

– Under två år pendlade jag mellan de båda 
länderna innan jag gick över till marknadssidan 
som affärsområdeschef för Paper & Printing i 
Munkfors, berättar han.

År 2003 var det dags för nästa utmaning då 

Pär trivs i 
vdrollen
NY PÅ POSTEN  | När Uddeholms tidigare vd Johnny Sjöström 
bestämde sig för att gå vidare till nya utmaningar fick Pär 
Emanuelsson frågan om han var beredd att ta över.
– Jag blev inte direkt förvånad, det känns som en ganska 
naturlig utveckling för mig och jag kan ärligt säga att jag har 
inte haft så här kul på flera år!

Pär Emanuelsson
Yrke: Interims-vd för Uddeholms AB.
Ålder: 44 år.
Bor: I Sunne i Värmland, men kommer från 
Eksjö i Småland. Bor på en gård omgiven 
av cirka 90 hektar skog och mark.
Familj: Sambo.

Intressen: En stor del av 
fritiden går åt till att sköta 

om skogen och mar-
ken och de 30-tal 
hästar som finns på 
gården. Tycker om 
att laga mat, allt 
ifrån husmanskost 

till asiatiskt. Gillar 
segling även om det 

inte blir så ofta – varje 
sommar blir det dock minst en 

vecka till sjöss i Västervikstrakten.
Bakgrund: Pol mag-programmet efter 
studier på Linköpings Universitet och 
studier vid Salford University i England där 
han läste nationalekonomi och företags-
ekonomi. Sökte till Böhler Uddeholm:s trai-
neeprogram och blev erbjuden jobbet som 
vd-assistent hos Bandstålsdivisionen. Efter 
det följde några år som produktchef då han 
pendlade mellan Munkfors och Österrike. 
Så småningom gick han över till marknads-
sidan som affärsområdeschef för Paper 
& Printing. Efter det blev det en sejour på 
Sandvik Materials Technology för att sedan 
återvända till Uddeholm i Hagfors, där han 
ni firar 12 år på företaget.

15

han blev kontaktad av Sandvik och erbjuden en 
tjänst som global segmentchef. Under fyra års 
tid var han ständigt på resande fot med upp-
draget att bygga upp det nya segmentet innan 
han av en slump återvände till Uddeholm.

– Jag träffade Uddeholms tidigare vd 
Anders Ruth i en butik när jag var hemma i 
Värmland. Han undrade varför jag inte började 
jobba hos Uddeholm igen istället för Sandvik. 

Sedan dess har Pär Emanuelsson varit Udde-
holm trogen och har haft olika tjänster i bolaget. 
När han återvände 2007 blev han affärsområ-
deschef för kallarbetsprodukter och pulverstål 
inklusive dåvarande gjuteriet. De senaste åren 
har han varit marknads- och försäljningschef, en 
tjänst som han har kvar, och har suttit i företa-
gets ledningsgrupp i drygt fem år, vilket han 
säger har tränat hans strategiska förmåga.

– Det kommer väl till pass nu då jag har en 
mer övergripande roll i frågor som rör kvalitet, 
processutveckling, logistik och säkerhet. Tack 
vare ett engagerat och lojalt gäng närmast mig 
tillsammans med platscheferna som ingår i 
platsledningsgruppen löser vi alla frågor som 
uppstår på ett bra sätt.

Vd-rollen innebär att Pär Emanuelsson befin-
ner sig mer på hemmaplan och inte har lika 
många resdagar som i tidigare tjänster.

– Som ansvarig för marknad och försäljning 
är det viktigt att se till att vi jobbar enligt lagda 
strategier tillsammans med marknadsbolagen 
globalt. Det har inneburit att jag tidigare har 
suttit i styrelsen för tio, tolv säljbolag, men jag 
kan inte delta på samma sätt längre. Jag försö-
ker dock delta i det jag kan och engagera mig 
i marknadsfrågorna eftersom det som händer 
ute på marknaderna är det som styr oss.

Supreme #1 2019

Vilka frågor är då viktigast för Pär Emanu-
elsson, närmaste tiden respektive på längre 
sikt?

– Närmast lägger vi stort fokus på säker-
het i produktionen. Vi har jobbat intensivt med 
detta under lång tid men har sett en något 
negativ trend senaste tiden. Det rör sig inte om 
något allvarligt men här måste vi tillbaka till vår 
tidigare position som ”bäst i klassen”.

På längre sikt är det oron för världskonjunk-
turen och osäkerheten med handelshinder 
och andra skakiga omständigheter som måste 
hanteras utifrån Uddeholms perspektiv.

– För vår del handlar det dessutom mycket 
om nya produkter som ska lanseras, additiv 
tillverkning som vi investerar mycket i och byg-
ger upp vår kompetens i tillsammans med våra 
kunder. 

Kunderna har en stor och självklar roll hos 
Pär Emanuelsson som menar att samarbetet 
med kunderna är a och o när det gäller utveck-
ling inom olika områden, till exempel för att ta 
fram nytt material i fordon. Bioplaster är ett an-
nat viktigt segment som involverar vissa kunder 
när det gäller att utföra teser i rätt miljö.

- Vårt fokus ligger allid hos kunderna och 
marknadsbehovet. Vi avser att fortsätta med 
vår höga utvecklingstakt och vara nummer ett 
jämfört med konkurrenterna, vi kan aldrig vara 
nöjda då blir vi omsprungna, konstaterar Udde-
holms interims-vd Pär Emanuelsson.

/ Mona Höynä-Carlsson

”Jag känner mig redo för en 
ny utmaning.”

IL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

 M
A

C
R

O
V

E
C

T
O

R



www.uddeholm.se

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 marknads- 
ledaren Uddeholm leverera det AM-stål som branschen väntat på. 

3D-PRINTING PÅ EN NY NIVÅ

FÖRSTA AM-STÅLET  
FÖR VERKTYG

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.

KVALITET SOM  
FORMAR FRAMTIDEN

• Korrosionsbeständigt verktygsstål

• Max hårdhet 50 HRC

• Mycket bra homogenitet

• Mycket bra polerbarhet

• Speciellt anpassad för  
AM-teknologi

Uddeholm AM Corrax


