
Great success
for Höganäs Italia

Höganäsʼ subsidiary Höganäs Italia holds a strong position on the Italian
market, but faces keen competition. Its staff of five are based in the lovely
little town of Rapallo on the Gulf of Genoa, backed by the mighty Apennines.

Italy is a different market in many ways; Sales Director Felice Ursino
emphasizes that his people need special skills to cope with the temperament
and flair of their Italian customers.

Brännpunkten
from The Höganäs GroupNews 1/2001

Our man in Charlotte
PM has run in Dean S Howard’s family
for three generations. Read more in “My
Working Day” about why Dean works in
Charlotte, North Carolina.

– page 3 –

Focus on research
Over the years Höganäs has developed an
extensive network with universities, insti-
tutes of technology and research institutes.
It is called the Höganäs R&D Ring.

– page 8 –

Selling direct 
to 40 markets
The six people in the photo are one of
the most anonymous units in the Group.
Organized like a small subsidiary, they
sell Höganäs products direct to 40
countries.

– page 12 –

– pages 6-7 –

Höganäs information security 2

On target! 5

What are oxygen absorbers? 10

Brännpunkten
from The Höganäs GroupNews 4/2001

Niagarafallen besöks årligen 
av 12 miljoner turister och är
världens tredje största vattenfall.
Foto: Pressens Bild AB/Jan Collsiöö

● VD har ordet 2
● Höganäs i Niagara Falls 4
● Tech Center expanderar 8
● ISO 14001 10

Brännpunkten
from The Höganäs GroupNews 3/2003

An offbeat
supplier

PAGE 10

●

My working
day

PAGE 8

●

Inauguration
in Brazil

PAGE 2

Mount Fuji (3776 m/12386 ft) is a symbol of Japan and is regarded by many Japanese to
this day as holy; many climb to its peak as pilgrims to worship and seek spiritual purifica-
tion. Fuji stands 100 km (60 miles) from Tokyo, where Höganäs Japan K.K. has its head
office. Japan is Höganäsʼ second-largest national market. How are things going for Höga-
näs in Japan?

Höganäs in Japan
Pages 4– 6
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Brännpunkten
from The Höganäs GroupNews 1/2004

Höganäs
i Indien

Sidan 6

Fokus på 
processer

Sidan 3

Succé för 
kugghjul

Sidan 11

Foto: PRESSENS BILD/Peter Adams

Brännpunkten
from The Höganäs Group
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News 1/2007

From ear of corn to loaf of bread  
6 – 9

Brännpunkten
from The Höganäs GroupNews 4/2005

Höganäs’
future outlook  

. 2

Nisse’s 
working day 

. 9

What is 
“Cash is Queen”? 

.10
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Brännpunkten
from The Höganäs GroupNews 1/2008

VMI ger kunden
lugn och ro

.4

Snabb tillväxt 
i Asien

.6

Möt Roberta
i Niagara Falls

.10

Brännpunkten
 from The Höganäs GroupNews 3/2009

Customers fl ock 
to PoP opening

– 2 –

A new offi ce 
in Russia

– 4 –

Höganäs as a work-
place—tell us straight

– 11 –

The magazine for all Höganäs’ employees • Issue 1/2011

Spotting details
One day with 
 Vasant Pawar  

in India

Challenging  
Can you find the  

metal powder? 

Fast student
Rasha learned 

Swedish in  
two years

Katie Hoffman makes copper  
available at the right time

Value  
creator

A visit to Höganäs Brazil

We are 
FAMILY

MELKER JERNBERG:
“Maintaining the right attitude about
  safety is a never-ending journey” 

The magazine for all Höganäs employees • Issue 1/2015

A DAY IN SHANGHAI: 
Minne on her path to career success

In the photo: Júlio Carmazen, Camila Assis, Rogério Ribeiro, 
Luis Filipe Aquino, Kelly Lima, Donizete Silva, Paulo Melo.

“Just before finishing this edition Rogerio Ribeiro passed away on a 
motorcycle accident. This cover is a tribute for him in recognition of 
a great professional and friend. Our condolences for his family.”

Tidningen för alla Höganäs medarbetare • Nummer 3/2013 

Tv-dags
Vad ser du  
på tv i kväll?

LOOP-projektet
Bättre logistik  
sparar miljoner

Utmaningen
Eliane och Valmir minskade 
utgifterna med 35 procent

Nästa hållplats: 
Nordamerika

Från vänster till höger: Roger Griffith, Joe Hutsky, Stacey Krall och 
Dave Milligan. Andra gruppen, från vänster till höger: Tony Hutzell, 
Robin Muscatello, Chuck Borosky, Dan Byroade och John 
Anderson, utanför North American Höganäs fabrik i Johnstown.

Right back to 
where it all started

Höganäs Sweden

Visiting Brazil 
for a day
Sandra Dantas 
loves her customers

The magazine for all Höganäs employees • Issue 2/2014

Proud to 
do good
Höganäs China 
walks for charity

A passion for 
saving energy
Sharad Magar takes
the Energy Challenge
to heart

Left to right: Anders Klemhs outside the Höganäs plant in Halmstad, 
Sweden, together with Bengt Bengtsson from Elia Express, the freight 
company transporting the raw atomized powder to Höganäs. Lars 
Jensen receives the powder at the Iron Powder Plant in Höganäs.

The magazine for all Höganäs employees • Issue 2/2015

Höganäs Asia
The history of Höganäs Asia goes back to 1956, when Höganäs opened up in  

Japan. Today, Höganäs Asia operates in eight countries, selling around 
150,000 tonnes of metal powder to customers every year.

Rising in the east 
Höganäs Asia

Positive energy
A day with one-man department
Jake Marushok

Indian takeaway
Vipul heads home 
after two years in Sweden

Intranet innovation
Frida has a finger on the Pulse

Men/women (percentage):

70/30

Blue/white collars (percentage): 

35/65

No of employees

148

Sold tonnage

 150,000
tonnes in 2014

The building site of the 
first factory in China.

Höganäs Japan dates  
back to 1956.

Collegues at the  
Tech Centre in Shanghai.

Höganäs China 

88
Höganäs Japan 

32
Höganäs Korea

19
Höganäs Taiwan

9

On the cover (from left to right) first line:  
Max Niu, Ellin Yang, Walter Xu, Fredrik 
Emilson, Erik Wang, James Wang.

Second line (from left to right): Minne Zou,  
Cecilia Cao, Nancy Hu, Dianna Zhang, 
Crystal Liu.

VERGANGENHEIT, GEGENWART  
UND EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Der Geschäftsbereich Automotive:

1|18

HOT 
SPOT

THEMA: 

DAS MITARBEITERMAGAZIN VON HÖGANÄS

Sonnige Aussichten

Umstieg auf Solarenergie  
bei Höganäs in Indien 

Was tun im Umgang mit Stress:

Vier Kollegen verraten 
ihre besten Tipps

Anstrengende Zeiten:

Der Arbeitstag eines technischen 
Support-Spezialisten

Heiße Sache! Wir besuchen das erste Sinterzentrum von Höganäs in Shanghai

POURQUOI ELLE ÉTAIT NÉCESSAIRE 
ET CE QU’ELLE VA SIGNIFIER

3|18

HOT 
SPOT

La nouvelle organisation THÈME : 

LE MAGAZINE DESTINÉ À TOUS  
LES EMPLOYÉS DE HÖGANÄS

Les bonnes résolutions du Nouvel An

Les différentes manières de 
célébrer la nouvelle année

Accueillir le 
changement

Des collègues nous 

font part de leurs 

réflexions sur la 

réorganisation

Secteurs de croissance
Priorité au long terme pour le développement des produitsLe plan pour le climat :

Le chemin à suivre pour un 
avenir neutre en carbone

Un jour avec :

Avec 25 ans d’ancienneté, une 
vétérante de Höganäs qui a 
pratiquement tout vu et tout fait 

1

COMMENT DE NOUVELLES IDÉES 
NOUS CONDUISENT AU SUCCÈS

3|19

L’importance de l’innovationTHÈME :

LE MAGAZINE DESTINÉ À TOUS  
LES EMPLOYÉS DE HÖGANÄS

La sécurité d’abord :

Comment un presque 
incident a permis un lieu 
de travail plus sécurisé

Somaloy® 5P :

Capitaliser sur la demande 
de véhicules électriques

Transformation Lean :

Créer une culture de 
l’amélioration continue

Bereit zum 
abheben

EINE BRASILIANERIN 
AUF ABWEGEN

ARBEITSSCHUTZ:  
EIN UNFALL UND  
DIE FOLGEN

CLEANIT EC SCHÜTZT 
DEN GRÖSSTEN SEE  
IN SCHWEDEN

WIE HÖGANÄS MIT DER LUFTFAHRTINDUSTRIE DURCHSTARTET

DAS MITARBEITERMAGAZIN VON HÖGANÄS

 HOTSPOT1|20

Ready to 
rebound

THE BELGIAN 
CO-WORKER WHO 
LIVES A DOUBLE LIFE

GLOBAL VOICES: 
CO-WORKERS SHARE 
EXPERIENCES OF 
COVID-19 SHUT DOWN

410L: CRITICAL FOR ABS 
BRAKING SYSTEMS FOR 
OVER 30 YEARS

HOW HÖGANÄS WILL SURVIVE AND REVIVE FROM PANDEMIC CRISIS

 HOTSPOT
THE MAGAZINE FOR ALL HÖGANÄS EMPLOYEES
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HOTSPOT
The magazine for all Höganäs’ employees • Issue 1/2010

Milestones
Creating the 

Höganäs method

Customers
Nano – A big deal

Marketing
ReAl life 
pRoduCt 
testiNg
Ramona rallies with 
Höganäs’ gears 

6 visionaries
on future 
challenges

Alrik danielson:
Let’s drive our 
development

Taking 
Höganäs to

the next level

O QUE É “MORE HÖGANÄS”  
E O QUE SIGNIFICA PARA VOCÊ?

More Höganäs

Karen progride trabalhando para uma 
empresa multicultural

2|16

HOT 
SPOT

A REVISTA DE TODOS OS 
 FUNCIONÁRIOS DA HÖGANÄS

TEMA: 

O que Ronnie gosta em relação à 
nova forma de trabalhar

Você sabia que  
você é um líder?

Hotspot

 Edição especial

More Höganäs

1

The magazine for all Höganäs employees • Issue 2/2012

Let’s
have
some
fun!

Job description: 
‘The little extra’
Fiona Lu works to keep 
customers happy

Doing business 
the Russian way
60 percent market 
share in three years

On the straight 
and narrow
Meet Ralph Spina  
from Niagara Falls

Having fun is the best way 
to do a good job. Hotspot 
meets Höganäs employees 
who know how to enjoy 
themselves at work.

1

The magazine for all Höganäs’ employees • Issue 2/2011

Working together with the  
whole world as our playing field

Höganäs 
United

Travel time
Quiz yourself  

around the world

Höganäs Japan
Remained calm  

during the earthquake

Experienced
Ben Dadzie is  

on top of things

WHAT’S GOING ON, WHY, AND
HOW IS IT AFFECTING YOU?

Change at Höganäs

Bruno in Brazil:
‘How we boosted 
quality & safety’

2|17

HOT 
SPOT

THE MAGAZINE FOR ALL HÖGANÄS EMPLOYEES

THEME: 

Cleanit®:

Cleaning contaminated 
soil in half the time

One day with David: 

‘Teamwork is the 
key to success’

1

Le magazine de tous les collaborateurs de Höganäs • Numéro 1/2013

Coopération 
américaine  
Le partage des 
connaissances a permis 
d’accroître la flexibilité  

Le repas le 
plus important 
de la journée 
Au menu du déjeuner 
partout dans le monde

Défi pris 
au sérieux
Le Brésil atteint son  
objectif énergétique  
en un an  

Construire 
l’avenir  
Höganäs investit dans 

l’impression 3D

Vad har vi  
uppnått? 
Och vad  
händer nu?

Åter till More Höganäs

3|17

HOT 
SPOT

TEMA: 

TIDNINGEN FÖR ALLA HÖGANÄS MEDARBETARE

Affärsområdet Environmental

Söderut  
– mot North Carolina

Ledtider – en utmaning

Japan och Sydkorea  
till undsättning

Indonesien från insidan:

Möt vår kvinna  
i Jakarta

HOTen_SE.indb   1 2017-11-21   12:27

1

The magazine for all Höganäs employees • Issue 3/2012

Be an 
energy 
saver

What’s true  
about energy?
Hotspot guides you  
in the energy jungle

In search of 
perfection
Annie Vuoleva ensures 
quality in Halmstad 

Don’t standby  
– flick the switch!
Five tips on what you 
can do to save energy

Take part in Höganäs’ effort to 
cut energy use through simple 
tricks and advanced technology

EN
ER

GY
 CHALLENGE

2020 10%

SÅ GYNNAS HÖGANÄS NÄR  
VI ARBETAR TILLSAMMANS

SamarbeteTEMA: 

2/2019
TIDNINGEN FÖR ALLA HÖGANÄS MEDARBETARE

Rockit® 401:

Kinesiska gruvindustrin 
föll pladask för Höganäs 
pulver

Lärande på Höganäs:

Nytt koncept som  
hjälper medarbetarna  
att utvecklas och växa

Skrotåtervinning:

Enkel lösning på  
flera utmaningar

SÅ TACKLAR HÖGANÄS
DEN GLOBALA VATTENKRISEN

Vattenrening

Mötet med personalen  
en daglig höjdpunkt

Robotar hjälper Höganäs Brasilien 
att arbeta säkrare

1|16

HOT
SPOT

TIDNINGEN FÖR ALLA HÖGANÄS MEDARBETARE

TEMA: 

Namn: Kyle UngerBefattning: Processingenjör,  
North American Höganäs

Stolt över: Att göra en verklig 
skillnad för människors liv

Hur skulle du beskriva  
en bra kollega?

JONATAN SE LESIONOU EM  
UM ACIDENTE DE TRABALHO. 
COMO PODEMOS EVITAR  
QUE ISSO SE REPITA?

Segurança no ambiente de trabalho

Cinco formas como os colaboradores  
do Reino Unido estão  
tornando sua unidade mais segura

1|17

HOT 
SPOT
A REVISTA DE TODOS OS COLABORADORES  

DA HÖGANÄS

TEMA: 

Intralube® GS: a história por trás de  
nosso mais novo produto 
e as lições que aprendemos

Um dia com Crystal: 

uma estrela em ascensão na China

Nome: Jonatan Strand Local: Höganäs, SuéciaCargo: coordenador de transporteAcidente: empilhadeira passou  por cima do pé
Dias de afastamento: seis

MEDARBETARE I STONY 
CREEK JOBBAR PROAKTIVT 
MED SÄKERHET

ADDITIV TILLVERKNING:  
EN REVOLUTION INOM 
DENTALINDUSTRIN

MÖT KOLLEGAN I JAPAN 
SOM INSPIRERAR MED SINA 
LÖPARFRAMGÅNGAR

EN HYLLNING TILL 77 ÅRS RAPPORTERING OM HÖGANÄS UTVECKLING

TIDNINGEN FÖR ALLA HÖGANÄS MEDARBETARE

En tidning, så 
många historier

 HOTSPOT3 |20



INNEHÅLL

                                          Nummer 3/2020: Hotspot är Höganäskoncernens interntidning. Den grundades 1943 som Brännpunkten och har getts ut kontinuerligt 
sedan dess. Den är en av Sveriges äldsta personaltidningar. Hotspot publiceras tre gånger per år på svenska, engelska, portugisiska, tyska och franska. Chef
redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications, Höganäs AB Redaktion: Från Höganäs: Michele Deter, Anne Delhovren, Monica Santos, André Bense, 
Nikita Mohite, Fiona Lu. Från Spoon: Susanne Magnusson, Pernilla Stenborg Redaktionell produktion: Spoon www.spoon.se Prepress: Spoon Tryck: Elanders  
Sverige AB ©Höganäs AB, december 2020, 3063HOGSE. Skriv till oss på hotspot@hoganas.com eller ring 042-33 84 55.

KONSTANT FÖRNYELSE 
PÅ HÖGANÄS I ATH

Under de 35 år sedan Höganäs köpte Cold-
stream i Belgien har både ytbeläggningspul-
verbranschen och fabriken i Ath upplevt en 
exponentiell tillväxt.

06 SÅ BLIR HYBRIDER 
ÄNNU GRÖNARE 

I takt med att fordonsindustrin övergår allt 
mer till hybridteknik har ett antal Höganäs-
produkter potential att minska både avfall 
och energiförbrukning.  

14

SEN START, MEN 
STARK PÅ SLUTET

För fem år sedan klarade Aki Seki inte 
ens en kilometer. Nu har hon sprungit fem 
 maraton och har inga planer på att trappa 
ned inom den närmsta tiden.

16DENTALA PRODUKTER 
AV METALLPULVER

Additiv tillverkning används allt mer inom 
dental industrin för att skapa kronor och 
 bryggor. En växande marknad där Höganäs 
ligger i framkant.

12

12 14

06

Varje 
löprunda 

är en ny 
utmaning 
och en ny 
möjlighet att 
pusha mig 
själv.
AKI SEKI, 
LOGISTIKASSISTENT

DU HAR SÄKERT märkt att det pågår en 
snabb digitalisering av vår omvärld, på 
sista tiden extra pådriven av coronapan-
demin. På Höganäs håller vi jämna steg 
och satsar på digitala kanaler för att 
göra vår internkommunikation snabb, 
tillgänglig och lättanvänd för alla 
medarbetare. Vi har vårt intranät Pulse 
och snart får alla tillgång till Microsoft 
Teams. Men vi stannar inte där. I takt 
med utvecklingen kommer vi lägga till 
nya medier och kanaler.

En viktig informationskälla för dig 
som medarbetare är förstås också din 
närmaste chef. Hon eller han ska göra 
Höganäs strategier och mål begripliga 
så att du vet hur du bäst bidrar till 
vår framgång. Därför fortsätter vi att 
utveckla det vi kallar chefskommuni-
kation. Men det är också viktigt att vi 
i ledningen får veta vad du tycker. Så 
använd Pulse interaktiva funktioner, 
såsom samarbetsytor och kommentars-
fält, för att dela med dig av tankar och 
förslag.

 En konsekvens av den digitala ut-
vecklingen är att vi med detta nummer 
tar farväl av Hotspot, vår personaltid-
ning. Jag vill därför passa på att tacka 
alla medarbetare som genom åren 
bidragit till tidningens innehåll. För ett 
företag består ju till syvende och sist av 
oss medarbetare. Det är vårt samar-
bete och våra ambitioner som skapar 
 Höganäs och gör oss framgångsrika.

Vi ses på Pulse och i Teams!

Fredrik Emilson 
VD

Vi lever i en 
digitaliserad tid

2    HOTSPOT 3 • 20



DE SISTA 

SIDORNA
I och med detta nummer av Hotspot upphör en av Sveriges 

första och äldsta personaltidningar. Höganäs fortsätter 
givetvis att kommunicera med sina medarbetare i kanaler 
som Pulse, och ännu mer via chefer. Men låt oss för en 

stund se tillbaka på tidningens långa historia.

TEMASIDOR 3–11
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1943: NYTT NAMN PÅ  
EN NY TIDNING 
Höganäs utlyser en tävling bland med-
arbetarna om att namnge koncernens 
personaltidning. 100 kronor utlovades 
i vinst. 1 694 namnförslag kom in: 
Kolorten, Slavhelvetet, Sing-Singbladet, 
Röster från underjorden och AB Bolags-
lyckan är några fantasifulla exempel. 
Vinnande ur striden gick namnet Bränn-
punkten, som fem medarbetare lämnat 
in. Lotten fick avgöra och den lycklige 
vinnaren var gruvarbetaren Ture P.  
Andersson från Bjuv. December 1943 
kom första numret av tidningen ut.

1945: SÅ MYNTAS UTTRYCKET 
”HÖGANÄSDEBATT” 
Ett extranummer i april återgav hela 
den debatt som hölls om en möjlig 

 socialisering av Höganäsbolaget.
Omkring 700 personer samlades i Folk-
parken och lyssnade på såväl direk-
törer som gruvarbetare. Brännpunkten 
kom att rapportera från flera liknande 
debatt er, bland annat om rationalise-
ring och trivsel på företaget. Debatterna 
var omtalade och uppskattade. ”Här 
kunde det behövas en Höganäsdebatt” 
blev ett populärt uttryck.

1947: ETT TILLFÄLLE ATT LÄRA  
SIG ENGELSKA 
”Our English column” ser dagens ljus. 
Med hjälp av Brännpunkten kunde 
medarbetarna lära sig användbara ord 
och uttryck på engelska. 

1954: MARKNADSSATSNING 
Brännpunkten berättar om bråda dagar 
på marknadsavdelningen. Tegel, klinker 
och eldfast säljs med hjälp av hela 29 
miljoner annonser i 95 olika tidningar 
och tidskrifter. 

Samma år ökar Brännpunkten sin 
utgivning från fyra till sex nummer per 
år. En minskad budget gör att varje 
nummer får färre sidor. Redaktören 
kommenterar förändringen: ”Vi ska 
försöka genomföra detta.”

1959: NY TYSK UTGÅVA 
Ett nytt språk dyker upp i Bränn-
punkten: tyska. Höganäs har nämligen 
köpt upp tegeltillverkaren Ewers & Sohn 
i Lübeck.

1965: SVAMPVERKET OCH ALLT 
FLER KVINNLIGA MEDARBETARE 
Brännpunkten besöker det två år gamla 
Svampverket i Höganäs och berättar om 
”lättsam arbetsmiljö” med hög grad av 
mekanisering. Operatör Axel Lind ”trivs 

med ansvaret, ensamheten och tystna-
den (bara suset från de 124 oljebrän-
narna hörs)”. Det nya verket är en stor 
investering och ger i ett slag en enorm 
kapacitetsökning.

I Sverige råder arbetskraftsbrist och 
kvinnor blir en ny resurs att rekry-
tera från. Ett 100-tal kvinnor job-
bar på  Höganäs år 1965, även inom 
 produktionen, och de stormtrivs.

1974: CHANS ATT KRYSSA
För första gången innehåller Bränn-
punkten ett korsord, ett inslag som 
fortsätter till år 2000, dock endast i den 
svenska utgåvan.

1976: ETT HETT DEBATTÄMNE 
I juni råkar Brännpunkten i blåsväder 
efter en intervju där en medarbetare 
säger att ”vi måste vara extra noga vid 
val av utländsk arbetskraft. Skillnader i 
levnadsvillkor och social bakgrund gör 
att sydlänningar ofta kan få svårigheter 

Slutet på 
en epok

1948: 
FÄRGER 
LÄGGS TILL 
De första färg-
erna letar sig in 
på de annars 
svartvita sidorna  
i tidningen. 

Under sina 77 år har Höganäs interntidning – som först 
hette Brännpunkten innan den blev Hotspot – genomlevt 
och rapporterat om många förändringar i företaget.
TEXT: ULRIKA RASK-LINDHOLM FOTO: HÖGANÄS

Det allra första numret av Höganäs 
 personaltidning. 

1955: Första artikeln på engelska 
Svampverket i Riverton i USA omnämns för första gången. 
En  lokaltidning i New Jersey presenterar verksamheten i text 
och bild. I sista numret samma år är det premiär för engelskt 
innehåll i Brännpunkten. Målgruppen är medarbetarna i just 
Riverton och i det här numret får de läsa ett långt reportage om 
Höganäs och dess historia.

1965 jobbade 
ett 100-tal 
kvinnor på 
Höganäs.

4    HOTSPOT 3 • 20



2000–2003: 
EXPANSION  
I NORD- OCH 
SYDAMERIKA
Höganäs etablerar 
sig på nytt i USA 
och det upp-
märksammar 
Brännpunkten 
med reportage 
från Stony Creek 
och Niagara Falls. 
Uppköpet och 
invigningen av en 
fabrik i Brasilien 
rapporteras det 
också om. Sam-
manlagt investe-
ras 1,3 miljarder 
kronor.

att uppfylla de krav vi nordbor ställer.”
Såväl lokala medier som riksmedia 

uppmärksammar händelsen och debatt-
ens vågor går höga. I septemberutgåvan 
återger Brännpunkten debattinlägg och 
en medarbetare med utländsk härkomst 
skriver en insändare där han uttrycker 
sin besvikelse över den rasistiska formu-
leringen.

1977: LÄSARNA FÅR TYCKA TILL 
En läsvärdesundersökning visar att hälf-
ten av de svarande läser hela tidningen 
och de flesta tycker den är lagom lätt-
läst. ”Järnpulver – vad används det till?” 
är ohotat den intressantaste artikeln 
man läst. Läsarna önskar färgtryck, mer 
om mannen på golvet och mindre om 
tjänstemän.

1978: MAGKATARR ÖKAR 
BLAND MEDARBETARE
Koncernläkaren flaggar för att en 
omorganisation kan ha orsakat nervösa 
besvär och magkatarr bland medarbet-
arna. Magkatarr som diagnos har ökat 
med 40 procent de senaste två åren.  

1982: NU BLÅSER DET IGEN
Brännpunkten skriver om att koncernen 
tryckt upp en kalender med ”nakna 
brudar” och skickat till kunder som 
marknadsföring. Tidningen uppmanar 
läsarna att tycka till och visst gjorde de 
det. ”Smaklöst” och ”Brist på fantasi” 
var några kommentarer. Kalendern får 
också uppmärksamhet på ledarsidor 
och nämns i 1 maj-tal.

1988: ORO FÖR AIDS 
Den nya sjukdomen AIDS ger upphov 
till oro för att bli smittad på arbets-
platsen. Företagsläkaren ger råd i 
Brännpunkten. 

2001: NYTT UTSEENDE OCH FLER 
GLOBALA LÄSARE
Ny design på tidningen. Från och med 
nu ges också en full engelsk version ut 
till medarbetarna utanför Sverige.

2010: BRÄNNPUNKTEN BYTER 
NAMN TILL HOTSPOT
Dags för stor omgörning av tidningen 
för att spegla det moderna, globala 
 Höganäs. Det nya namnet blir Hotspot, 
vilket väcker negativa reaktioner i 
 Sverige. Andra uppskattar att tidningen 
ges ut även på franska och portugisiska. 
Arbetet med innehållet i tidningen stärks 
genom att utvalda lokala redaktörer 
runtom i världen bidrar till planeringen.

2018: OMORGANISATION OCH 
UPPKÖP I EUROPA
Höganäs går från regioner till affärs-
områden och en global produktions-
organisation. Samtidigt köper företaget 
upp Alvier PM-Technology och  
H. C. Starcks Surface Technology & 
Ceramic Powders. De nya tyskspråkiga 
läsarna välkomnas med fyra extra sidor 
i tidningen.

2020: SISTA NUMRET GES UT
Hotspot får en ny design och nytt upp-
lägg på innehåll som bättre passar det 
nya större Höganäs. När sista numret 
nu ges ut kommer mer resurser att 
läggas på rapportering via kanaler som 
Pulse och närmaste chef.

200-årsjubileet 
hölls i två dagar 
med 400 gäster 
från 45 länder.

1997: Firar 200 år
Höganäs 200-årsjubileum tar plats i en specialutgåva av Bränn-
punkten. Kunder och partner kommer från när och fjärran för 
festligheter i flera dagar. 

E-Drive System
Effortless cycling  
with Höganäs

Time off
The way we spend leisure 
time around the world

The challenge
How Per Nilsson  
saved 33 million SEK

India
Welcome to Höganäs

The magazine for all Höganäs employees • Issue 2/2013

2013: Reportage från Höganäs värld
En läsvärdesundersökning visar att medarbetarna vill läsa mer om Höganäs verk-
samhet i olika länder. Därför startar ett två år långt tema där tidningen gör nedslag i 
olika länder och regioner. Först ut är Region Indien.

”Järnpulver – vad används det till?” utsågs 
i en läsvärdesundersökning till Bränn-
punktens mest intressanta artikel.
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En smältare i Ath, Belgien, sticker in 
ett järnspett i en 1 600 °C het ugn. 
Anläggningen har genomgått många 
förändringar de senaste 35 åren. Men 
vissa delar av produktionsprocessen 
för ytbeläggningspulver är fortfarande 
desamma.

INBLICK
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TEXT: PAULINE BOCK FOTO: SANDER DE WILDE

Kraftig 
tillväxt

Sedan Höganäs uppköp 1985 har 
Ath gått från att vara en eftersatt 
fabrik till att bli en ledande an-
läggning.

I ett nummer av Brännpunkten från 1980 fanns 
ett detaljerat femsidigt reportage om Höganäs 
utveckling inom ytbeläggningspulver. Sedan dess 
har området vuxit enormt, bland annat tack vare 
uppköpet av belgiska Coldstream 1985. Men hur 
ser produktionen av ytbeläggningspulver ut i Ath i 
dag? Hotspot har besökt anläggningen i Belgien 
för ett sista reportage.

En artikel om ytbeläggningspulver 
från 1980 – eller hardfacingpulver 
som det kallades då.

Antwerpen

Bryssel6

Ath
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Lars-Åke Nilsson.

INBLICK

S
MÄLTAREN PÅ HÖGANÄS anläggning i belgiska Ath 
stänger skyddshjälmen och sticker in ett spett i 
induktionsugnen. Metallen smälter vid 1 600 °C 
och svart slagg bildas. Arbetet har inte förändrats 
genom åren. Han rakar ur slaggen för att endast 

behålla det flytande ämnet, som senare atomiseras med hjälp 
av vatten eller gas. Det måste göras med precision, enligt 
utbildningsledare Etienne  Manandise. 

– Det är något magiskt med smält metall, säger han och ler. 
Etienne började på avdelningen för fusionsatomisering 

1987, två år efter att Höganäs kom till Belgien. 
– Den var rätt eftersatt på den tiden, minns den 56-årige 

arbetaren. Det var en väldigt liten enhet och vi fick lära oss 
längs vägen. 

I 33 år har Etienne utvecklats med företaget. I dag är han 
utbildningsledare. Och avdelningen som sysselsatte ett dus-
sintal 1987 har vuxit till ett mycket större team. 

– Nu är vi 70, säger hans kollega Laurent Delachapelle, som 
har jobbat i Ath sedan 1997. 

Höganäs i Belgien etablerade sig i Ath 1985 genom upp-
köpet av Coldstream-fabriken, som grundades 1968.

– De kunde atomisera järn, stål och kobolt, förutom nickel 
som producerades i Sverige, säger Lars-Åke Nilsson, ytbelägg-

ningsexpert och Höganäsmedarbetare 
sedan många år, och en av de medver-
kande i Brännpunktens reportage om 
hardfacingpulver från 1980.

Ath-anläggningens horisontella 
atomiser ingslinje Hogap, som installera-
des 1991, är fortfarande unik i företaget. 
Produkt ionen av nickelbaserade pulver 
flyttades från Sverige till Belgien 2002.

FRÅN 2000 BLEV mikroniseringsprocessen, en gång fabrikens 
största produktionsenhet, inte längre lika konkurrens kraftig. 

– Det blev för dyrt och dammet orsakade miljö- och hälso-
problem, säger Vincent Rasneur, chef för anläggningen i Ath.

2018 lades produktionen ned. Mathias Navez, produktions-
chef och Höganäsmedarbetare sedan 2014, förklarar: 

– Vi var tvungna att skicka pulver genom komprimerad luft 
och in mot en måltavla av volframkarbid för att fragmentera 
det. Var 15:e minut behövde måltavlan flyttas för att trycket 
inte skulle göra hål i väggen. 

Legerade pulver görs numera genom vattenatomisering, 
som skapar oregelbundet pulver, eller kväveatomisering, som 
skapar sfäriskt pulver. 

ATH 
4 Anläggningen i 
Ath i Belgien, har 
200 medarbetare.

4 Grundades 1968 
och köptes av  
Höganäs 1985.

4 Den belgiska 
anläggningen 
 producerar årligen 
9 000 ton höglegerat 
metall pulver med tre 
processer (vatten- 
och gasatomisering, 
och lödpastor).

4 Höganäs i Belgien 
erbjuder 1 500 
metallpulverpro-
dukter av 220 olika 
höglegeringar.

Laurent Delachapelle (vänster) och Etienne Manandise  
(höger), båda utbildningsledare, har arbetat på Ath- 
anläggningen i 23 respektive 33 år. I bakgrunden håller  
operatören  Sebastien Eschlimanne produktionen i gång.

INBLICK
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Det har gjorts investeringar 
hela tiden. I dag är det 

en riktigt modern anläggning 
jämfört med på 1990talet.
LARS-ÅKE NILSSON, YTBELÄGGNINGSEXPERT  
OCH HÖGANÄSMEDARBETARE SEDAN MÅNGA ÅR

– Vår verksamhet är till stora delar förändrad, säger Mathias. 
Lars-Åke instämmer: 
– Det har gjorts investeringar hela tiden. I dag är det en 

riktigt  modern anläggning jämfört med på 1990-talet.
Med en årlig export på 8 400 ton har Höganäs i Belgien 

blivit företagets huvudanläggning för ytbeläggningsverksam- 
heten i Europa och Asien. Den belgiska fabriken erbjuder 
1 500 metallpulverprodukter tillverkade av 220 olika höglege-
ringar av järn, nickel, kobolt, krom, molybden, vanadin och 
volfram. Nya legeringar tas fram av produktavdelningen, som 
avgör bästa sättet att uppfylla kundernas behov.

I den stora produktionshallen står hundratals marinblå fat 
med 5, 25 och upp till 200 kilo pulver och väntar på att fraktas 
till Tyskland, Kina, Japan, USA och Italien, där de största 
kunderna finns. Men behoven varierar. Tyska företag beställer 
mycket 316 LHC medan Rockit® 401, ett pulver som utveck-
lades 2015, har blivit en enorm succé i den blomstrande kine-
siska gruvindustrin. Nästan 1 000 ton av denna homogena och 
mycket nötningshärdiga legering fraktas årligen från anlägg-
ningen i Belgien till kinesiska kunder. Det är en av de största 
volymerna för en enskild produkt som produceras i Ath.

SEDAN EN FEM ton tung induktionsugn köptes in 2005 har 
Höganäs i Belgien konstant förnyats. Genom åren har man 
investerat i ny utrustning, som ett eget vattenverk och ett nytt 
dekanteringssystem. Man har också utvecklat produktions-
processerna för lödpasta. 

2017 renoverade man det 2 500 m² stora taket och instal-
lerade solpaneler, utan att produktionen påverkades under 
tiden. I samband med ombyggnaden kunde det 3 000 m² 
stora lagret organiseras om, där nya siktningsmaskiner och ett 
andra pulvertorksystem lades till. Två tredjedelar av ytan är 
fortfarande ledig och kan utökas med ytterligare en produk-
tionsenhet. 

– Vi är redo. Vi behöver bara trycka på den gröna knappen, 
säger Vincent.

Fabriken har köpt upp den fyra hektar stora industritomten 
intill där snart 18 000 solpaneler kommer att stå. De kom-
mer att producera en fjärdedel av den energi anläggningen 
förbrukar. 

– Vi försöker vara så flexibla och effektiva som möjligt,  

säger Vincent och tillägger att grön energi och säkerhet är 
något han prioriterar.

2017 skapade Höganäs i Belgien en heltidstjänst för säker-
het. Christophe Delaunoy, som erbjöd sig frivilligt, går längs 
en kontorskorridor. 

– Jag har en ständig dialog med maskinoperatörerna. Det 
är ju de som kan utrustningen och känner till riskerna bäst, 
säger han. 

Vid Höganäs i Belgien har man strävat efter att anpassa sig 
till varje medarbetares kunskaper och behov för att hålla nere 
personalomsättningen, förbättra trivseln på jobbet och främja 
livslångt lärande. En särskild enhet har inrättats för detta. 

Etienne, en av arbetsledarna på enheten, säger: 
– Den sätter fokus på vår kompetens och garanterar sam-

tidigt anläggningens effektivitet.
Och det fungerar. Höganäs i Belgien har nominerats 

som ”bäst presterande företag” av den belgiska tidningen 
Trends för titeln ”Trends Gazelle in the Hainaut province” i 
storföretags kategorin. Ett säkert tecken på att anläggningen 
har slagit in på rätt bana.

Vincent Rasneur, chef för Höganäs anläggning i Ath, prioriterar grön energi och ska 
noga följa installationen av 18 000 solpaneler, som ska producera en fjärdedel av 
den energi anläggningen förbrukar. 

FLER ANLÄGG-
NINGAR INOM 
HÖGANÄS SOM 
PRODUCERAR 
YTBELÄGGNINGS-
PULVER
Tonbridge, 
 Storbritannien 
 – tillverkar snabb-
stålspulver, det vill 
säga höglegeringar 
genom vakuumglödg-
ning.

Goslar, Tyskland  
– producerar atomi-
serat pulver genom 
värmebehandling, 
pulverisering och 
kristallisering. 

Laufenburg, 
 Tyskland  
– använder vakuum-
induktionssmältning 
med inertgasatomise-
ring i sin pulvertillverk-
ningsprocess samt 
vattenatomisering. 

Johnstown i USA 
 – producerar högle-
gerade metallpulver 
genom vattenatomi-
sering.

Höganäs anläggning i Ath, Belgien, producerar 1 500 metallpulver-
produkter och exporterar årligen cirka 8 400 ton. 

HOTSPOT 3 • 20    9



GLOBALA RÖSTER

Här i det sista tryckta numret berättar medarbetare runtom  
i världen om vad personaltidningen har betytt för dem.  

Farväl till en Höganäsikon

 Dave Milligan 
CHEF FÖR JÄRNPULVERVERKSAMHETEN I STONY CREEK, PENNSYLVANIA, 

NORDAMERIKA

”I USA kallade vi den för ’Brown Pumpkin’”

 Karlheinz Glaisner
CHEF FÖR MASKINTEKNIK OCH UNDERHÅLL, GOSLAR, TYSKLAND

”Det är roligt att få läsa om mina kolleger och hur våra produkter används”
mer om dem, inte bara om deras jobb utan även lite om hur de 
har det, säger han.

– Reportaget om kollegan i Brasilien som kör offroad på fritiden 
var särskilt intressant, tycker jag.

Karlheinz tycker också det är nyttigt att få läsa om hur metall-
pulver används inom olika branscher och användningsområden. 

– Att få se hur våra metallpulverprodukter används och hur de 
kommer till nytta för slutanvändaren hjälper mig att få ett större 
perspektiv på, och känna mig stolt över, det jag gör. 

TEXT: SARAH BELCHER OCH JIMMY HÅKANSSON

DAVE MILLIGAN HAR läst Hotspot sedan han 
 började jobba på Höganäs 1999.

– På den tiden hade tidningen fortfarande det 
svenska namnet Brännpunkten. Men vi tyckte att det 
var så svårt att säga, så de flesta av oss här i USA 
kallade den för ”Brown Pumpkin”, berättar han. 

När Dave läste tidningen allra första gången tyckte 
han att det var ett fantastiskt sätt att få veta något om 

alla systerföretag och medarbetare i olika regioner. 
– Jag insåg att vi var en viktig del i en mycket större organisation. Vi var 

bara ett tiotal på kontoret i Nordamerika på den tiden. Brännpunkten hjälpte 
oss därför att känna större samhörighet med andra kontor runtom i världen.

Dave har alltid tyckt det varit särskilt roligt att få läsa om alla Höganäs-
medarbetare och deras vardag. 

– De här artiklarna visar hur lika vi alla är, oavsett var vi bor i världen. Det 
var mycket hedrande att få vara med en gång.  

NÄR HÖGANÄS KÖPTE STC-divisionen av 
H.C. Starck var Karlheinz Glaisner nyfiken på 
att få veta mer om företaget och männ is- 
korna som jobbade där. 

Han tyckte den tyska utgåvan av Hotspot 
var en bra källa till information, som var lätt för 
honom att förstå.

– Jag gillar artiklarna om Höganäskolleger 
på andra platser runtom i världen. Det är intressant att få veta lite 
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– JAG BÖRJADE JOBBA på Höganäs som-
maren 1972 och fick mitt första nummer av 
Brännpunkten hösten samma år. Det har blivit 
många nummer sedan dess och tidningen 
har alltid funnits där under hela min tid på 
företaget, säger Ove Andersson, som har läst 
Höganäs personaltidning i 48 år nu. 

 – Jag tycker det har varit jätteroligt att få 

SHOTARO HIRATA MINNS mycket väl 
första gången han läste tidningen Hotspot. 

– Jag imponerades av hur mycket av 
innehållet som kunde hjälpa mig att förbättras 
och känna mig ännu mer entusiastisk över 
det jag gör i mitt dagliga arbete, säger han. 

Sedan dess har Shotaro sett till att läsa 
varje nummer från pärm till pärm. 

– Det är intressant att få höra vad mina globala kollegor sysslar 
med. Och jag gillar att man får veta lite om hur de är som person 
också. Det känns som en plats där man kan kommunicera och 
ha en relation med kollegor runtom i världen.

Shotaro minns särskilt en liten artikel i Hotspot om Höganäs 
stöd för döva studenter. 

– Jag blev glad när jag läste om det eftersom jag själv brukade 
jobba som volontär med döva barn när jag gick på universitet. 
För mig är företagets sociala ansvar oerhört viktigt och jag är 
väldigt glad att Höganäs tar detta på allvar, säger han.

Följderna av covid-19 har fått Shotaro att uppskatta tidningen 
ännu mer. 

– I och med coronaviruset har det blivit svårare att 
kommunicera personligt, men Hotspot har hjälpt mig känna större 
samhörighet med Höganäs.

 Shotaro Hirata
FÖRSÄLJNINGSINGENJÖR, ELEKTROMAGNETISKA APPLIKATIONER,  

SAITAMA, JAPAN

”Det känns som man kan ha en relation 
med kolleger runtom i världen”

 Ove Andersson
ELEKTRIKER, HÖGANÄS, SVERIGE

”Det har alltid varit lika roligt att få tidningen hem i brevlådan”
tidningen under alla dessa år. Den har alltid varit intressant att 
läsa, säger han.

De första 38 åren när tidningen hette Brännpunkten handlade 
det mest om vad som hände på Höganäs i Sverige.

– Jag gillade Brännpunkten, framförallt för att den var lokalt 
förankrad och gjorde det lätt att hänga med i vad som hände här. 
Jag kommer att sakna vår personaltidning nu när den försvinner. 
Det har alltid varit lika roligt att få den hem i brevlådan, säger Ove.

– JAG TYCKER ATT DET har varit ett fan-
tastiskt sätt att sprida det som händer inom 
Höganäs, säger Jaideep Palsule, som har läst 
tidningen i många år. 

– Det är intressant att se de olika aktivitet-
erna som kollegor är engagerade i. Första 
gången jag läste Brännpunkten, som den 
hette då, minns jag hur spännande det var att 

få höra hur Höganäs verkade på global nivå, tillägger han. 

  Jaideep Palsule
CONTROLLER, PUNE, INDIEN

”Den överbryggar de geografiska avstånden och skapar en familjekänsla”
Jaideep har haft glädjen att få vara med en gång. 
– Jag var i Sverige år 2000 i samband med utbytesprogrammet. 

Det var min första resa utomlands, så det var mycket minnesvärt. 
Det skrevs om det i ett nummer av Brännpunkten och jag har 
fortfarande kvar ett exemplar hemma. 

Han kommer att sakna att läsa tidningen. 
– Jag tror den verkligen bidrar till att överbrygga de geografiska 

avstånden mellan kontoren och skapa en känsla av att tillhöra en 
sammansvetsad familj.
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KUNDCASE

P 
Å SENARE ÅR har additiv tillverkning revolution-
erat dentalindustrin. Sedan dental friforms-
framställning blev möjlig med 3D-teknik har 
kronor och bryggor kunnat tillverkas med enorm 
geo metrisk precision för att passa varje enskild 

patients unika behov. 
BEGO är världsledande på friformstillverkade dentala kom-

ponenter och ett av de första företag som lyckats med den nya 
tekniken. De är nu en av Höganäs största kunder i branschen. 

– BEGO är medicinskt certifierade att leverera vårt metall-
pulver för friformsframställning, Amperprint®, till dentala 
laboratorier och teknikcenter. De gör kronor, bryggor och 
fästen med denna 3D-teknik. Vi har ett nära samarbete för 
att leva upp till läkemedelsindustrins strikta regler och krav, 
säger Michael Hinz som är global säljchef. 

Amperprint är en koboltkromlegering som ger en mycket 
tät struktur med hög korrosionsbeständighet. Ett idealiskt 
material eftersom det tål både sur mat och dryck och den 
tuggkraft det kommer att utsättas för. Krom bidrar till ett 
passivt skyddsskikt, vilket gör det exceptionellt biokompati-
belt. Eftersom legeringen i sig har mycket låga förorenings-
nivåer stör den inte heller den naturliga miljön i munnen. 
 Amperprint möjliggör även keramisk fanering. 

I dag levererar Höganäs metallpulver för friformsframställ-
ning av miljontals dentala komponenter. Men detta motsvarar 
bara en bråkdel av världens befolkning.

– Med tanke på hur snabbt det går att göra enskilda 
friformstillverkade kronor är potentialen stor inom dental-
industrin. Höganäs har goda förutsättningar att möta en ökad 
efterfrågan i framtiden, säger Michael. 

Snabba kronor och 
bryggor med 3D-teknik 

TEXT: SARAH BELCHER

Amperprint® kan 
användas för fri-
formsframställning 
av enskilda kronor 
och bryggor med 
hög precision.

FO
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O
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AMPERPRINT OCH ADDITIV 
 TILLVERKNING
Hur fungerar det? I 3D-skrivarens byggkammare fördelas 
det sfäriska metallpulvret i ett jämnt horisontellt skikt. 
Laserstrålar smälter sedan det exakta området med pulver 
som behövs så att det stelnar, normalt i ett 20–50 µm 
tjockt skikt. Nästa skikt läggs och processen upprepas. 

Tillväxt: På senare år har marknaden för additiv tillverkning 
upplevt en stark och stadig årlig tillväxt på 20–35 procent 
inom 3D-skrivare och metallpulver.

Potential: 3D-printade komponenter kan framställas 
efter behov inom flera användningsområden, snabbt och 
effektivt med minimalt med spill, vilket minskar transport- 
och lagerkostnader. Många industriella aktörer kommer att 
använda friformsframställning i sin reservdelsstrategi.
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SÅ FUNKAR DET

TEXT: SARAH BELCHER FOTO: GETTY BILDBYRÅ

PM, PULVERMETALLURGI
Var? Växellådsdelar och elektriska VVT-system.
Vad? Astaloy®.

 I hybridfordon är Astaloy®-pulver dominerande. De 
används för att pressa och sintra växelkomponenter med 
robusta egenskaper som kan värmebehandlas. 

EMA, ELEKTROMAGNETISKA APPLIKATIONER
Var? Tändspolar, bränsleinsprutare och induktorer i DC-DC-boost-
omvandlare.
Vad? Somaloy®, mjukmagnetiska pulvermaterial.

 Höganäs mjukmagnetiska pulvermaterial har unika flussegen skaper 
för friform, som gör dem idealiska till flera användningsområden i  
hybridbilar. Med Somaloy går det att fritt skapa geometriska kombi-
nationer genom kompaktering och hög magnetisk prestanda. Det gör 
det möjligt att tillverka kompaktare och kostnadseffektivare hybrid- 
motorer och induktorlösningar. 

AVANCERADE KERAMISKA PULVER 
Var? Effektmoduler och paketsystem. 
Vad? Aluminium-, kisel- och bornitridpulver. 

 Avancerade keramiska pulver framställda av aluminium- 
och kiselnitridpulver har värmeledningsförmåga och mek-
aniska egenskaper, som kan användas i värmeavledande 
och värmeisolerande delar i effektmoduler. Efterfrågan på 
ytor med hög tillförlitlighet förväntas öka i framtiden i takt med 
att fler effektmoduler installeras i både hybrid- och elfordon.  
 

 Elektroniska enheter kräver högpresterande polymerer för 
att minimera paketsystemens komponentstorlek och vikt 
i hybrider. Här kan keramiska nitridfyllmedel förbättra den 
önskade kombinationen av både värmeledningsförmåga 
och elektrisk isolering för en rad olika polymerer, lim med 
mera. De är därför lovande som nästa generations paket-
komponenter, som kan förbättra prestandan och minska 
energianvändningen. 

Höganäs ingår i flera utvecklingsprojekt, 
som ska optimera de hållbara fördelarna 
med hybridfordon. Läs mer om hur Höganäs 
metallpulver används inom ett område med 
stark utvecklingspotential.

Hybridhändelser

AM, ADDITIV TILLVERKNING 
Var? Elmotorfästen.
Vad? Amperprint®.

 Additiv tillverkning erbjuder snabba friforms-lös-
ningar och möjligheter att framställa annars omöjliga 
former i fordonsindustrin. 3D-printade motorfästen 
med integrerad vattenkylning för reducerad vär-
meöverföring är redan i serieproduktion för  mindre 
bilmodeller. De bidrar till att sänka tempera turen i 
elmotorn och styrenheten i hybridfordon.  
Under en bils konstruktionsfas 3D-printas med 
största sannolikhet prototypdelar. Under montering-
en används i dag ofta 3D-printade verktyg, exem-
pelvis jiggar och fixturer. Snart kommer det även att 
vara möjligt att beställa anpassade produkter, som 
personliga nycklar eller växelspakar.
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Säkra åtgärder för att 
förebygga fallolyckor
TEXT: SARAH BELCHER FOTO: ALAN WYCHECK

När en underhållsarbetare sågs klättra över ett räcke för att nå en 30 meter hög kran blev det startskottet 
för ett säkerhetsprojekt om fallskydd för att garantera säker åtkomst till kranar i alla lägen.

SAFETY FIRST

Säkerhetsprojektet med fallskydd var en 
teaminsats. Projektgruppen från vänster: 
Rich Slifka, Jerry Burkhart, Brendan Shue 
och Josh Baker.

Incidenten
– En processtekniker på Stony Creek-fabriken såg en kollega 
utföra förebyggande underhåll på en av de tre kranarna på 
förblandningen. För att komma åt den 30 meter höga kranen 
och kunna utföra reparationerna var han tvungen att klättra 
över ett räcke längst upp på förblandningsstrukturen, och 
utsatte sig därmed för stor fara, säger Jerry Burkhart, säker-
hetsansvarig.  

Orsak och konsekvens
– Vi insåg hur svårt det var att komma åt alla tre kranar i för-
blandningsområdet för att utföra ett säkert och effektivt  
förebyggande underhåll. Vi bestämde oss direkt för att anlita 
en konsultfirma, specialiserad på fallrisker, och de la fram 
olika förslag på åtgärder. Underhållsteamen och säkerhets- 
och teknikavdelningarna var alla med och valde ut det kon-

JERRY BURKHART

Befattning: Säker-
hetsansvarig.

Ålder: 52 år.

Bor: Ebensburg, 
Pennsylvania.

Intressen: Jakt, 
frivillig brandman.

Familj: Fru och två 
söner, 22 och 19 år.

cept som passade våra behov bäst. En lokal entreprenör satte 
sedan i gång att bygga fallskyddsutrustningen.

Lösning och nya rutiner
– Gångbroarna har nu byggts om. Extra skyddsräcken har in-
stallerats och de befintliga har gjorts om. En plattform under 
den 20 ton tunga traverskranen, som högst cirka 40 meter, 
har också installerats. En ny horisontell livlina är nästan 
färdig. Den har indragbara kablar för att förebygga fall. Åtgär-
derna har gjort det mycket säkrare, enklare och snabbare att 
utföra reparationer. Underhållsarbetarna kan nu gå genom en 
grind i stället för att klättra över räcken. Vi har även sparat 20 
timmars avbrott på ett reparationsprojekt. Även om det åter-
står vissa justeringar är ändå det viktigaste att underhållstea-
met nu känner sig mycket tryggare, framförallt då de deltog 
med synpunkter i projektets början. 
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Vad fick dig att börja löpträna?
– Instagram! Jag hade sett många må så bra av löp-
ning i sociala medier. Så jag ville ge det en chans. Jag 
kom också fram till att det var ett bra sätt att hålla sig 
i form. Det var inte så lätt i början som jag hade trott. 
Jag gick faktiskt upp i vikt! Men jag gav mig inte och 
nu har jag löptränat i fem år.

Hur ofta och hur långt brukar du springa?
– På sommaren springer jag 5 till 10 kilometer en eller 
två gånger i veckan och på vintern 10 till 30 kilometer 
två eller tre gånger i veckan. På vintern springer jag 
flera maraton, så då tränar jag hårdare. Jag satsar på 
att springa över 120 kilometer totalt under vinter-må-
naderna, och att nå det målet stärker verkligen mitt 
självförtroende. Jag tror också att det förbättrar mina 
chanser att slå mitt personbästa. 

Var springer du, och tränar du ensam eller 
tillsammans med andra?
– För det mesta i mitt närområde. Jag är lyckligt lottad 
som bor nära två stora parker i Tokyo; Yoyogi och Zen-
pukuji. Oftast springer jag med min man, men ibland 
även med träningskamrater. Tidigare tränade jag i 
en grupp som hette Travel & Run. Vi träffades för att 
utforska olika delar av Tokyo. Allt efter årstid sprang 
vi i vackra omgivningar, till exempel bland körsbärs-
blommorna i Ueno-parken, hortensiorna i närheten 

av Tokyo Skytree och de höstfärgade lövträden runt 
Takaoberget.

Varför gillar du att springa maraton?
– Det finns flera anledningar. För det första hjälper 
träningen mig att rensa skallen och stressa av. Man 
blir fysiskt utmattad av att springa, men också stark-
are mentalt och emotionellt. Ett maraton är för mig 
som att bestiga en ouppnåelig bergstopp. Det är en 
enorm utmaning. Jag vet att jag måste jobba hårdare 
om jag ska slå mitt personbästa. Det gör mig bara mer 
passionerad. När jag passerar mållinjen är jag helt 
överlycklig! Det påminner mig om hur otrolig män-
niskan är. Vi har en enorm potential. Och gemenska-
pen är fantastisk. Det är så många som vill att du ska 
lyckas och åskådarna ropar: ”Du klarar det” och ”Ge 
järnet nu!”

Har din hobby hjälpt dig i din logistikroll på 
något sätt?
– Varje löprunda är en ny utmaning och en ny möjlig-
het att pusha mig själv. För fem år sedan klarade jag 
inte ens en kilometer. Hittills har jag slutfört fem 
maraton och mitt mål är att fira min 60-årsdag med 
att springa Honolulu Maraton! Jag vill ha samma 
inställning till arbetet jag gör. Löpningen har också 
fått mig att inse att jag är mycket gladare när jag har 
ett tydligt mål att arbeta mot.

För fem år sedan klarade logistikassistenten Aki Seki knappt att 
springa en kilometer. I dag har hon fem maraton bakom sig. 
Aki berättar om sin passion för löpning och hur det hela tiden  

utmanar och motiverar henne.
TEXT: SARAH BELCHER FOTO: JUN TAKAGI

MEDARBETAREN

AKI SEKI

Ålder: 44 år.

Familj: Maken 
Tomoya.

Bor:  
Stadsdelen Nagano 
i Tokyo. 

Antal år på  
Höganäs: 5. 

Vad jobbar du 
med på Höganäs?  
– Logistikassistent 
på säljavdelningen.

Vad är det bästa 
med ditt jobb?  
– Den motiverande 
och stöttande 
arbetsmiljön.

PASSIONERAD 
LÖPARE
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Löpning hjälper Aki Seki 
att stressa av och är 
ett fantastiskt sätt att 
utforska olika delar av 
Tokyo.

AKIS TRE BÄSTA TIPS  
FÖR NYBÖRJARE
6  Spring med en träningskamrat så att ni kan 

stötta varandra.

6 Njut av omgivningen och den friska luften.

6  Försök pressa dig själv och kom ihåg: alla 
kan göra det! 
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JORDEN RUNT

Du kastades rakt 
in i arbetet med 
effektivitets
programmet RiSe, 
och sedan kom 
coronaviruset. Hur 
har ditt första år 
varit? 

– Det har varit en minst sagt omtum-
lande och annorlunda start. Stort fokus 
har legat på akuta aktiviteter som 
en konsekvens av covid-19, både när 
det gäller hälsa och säkerhet för våra 
medarbetare och åtgärder på grund av 
att vår verksamhet har blivit drabbad. 
Coronakrisen har även gjort att jag inte 
har kunnat resa och lära känna vår verk-
samhet på det sätt som jag hade önskat. 
Samtidigt har jag ju varit tvungen att 
sätta mig in i saker väldigt fort.
 
Vad kommer du att ha fokus på 
framöver?
– Den HR-agenda jag kom in med fick 
sättas lite på sparlåga första halvåret, 
men nu har jag och mitt team full fart 
framåt. Stort fokus ligger på att förenkla 
och förtydliga de HR-processer som re-
dan finns och på så sätt skapa mervärde 
för både verksamhet och medarbetare.

Vad ser du mest fram emot?
– Att bättre få lära känna verksam-
heten och träffa fler personer live än jag 
 hunnit hittills. Och så ser jag fram emot 
att kunna besöka en anläggning.

Det har ju varit en väldigt intensiv 
period. Var hittar du energi? 
– Genom att träna och vara ute i 
naturen. Jag springer mycket, tre till 
fyra gånger i veckan. Löpningen är en 
jättebra energikälla för att hitta balans 
och orka med.

… LENA NORDBERG, 
 SENIOR VICE PRESIDENT 
HR &  COMMUNICATION FÖR 
 HÖGANÄSKONCERNEN SEDAN 
 NOVEMBER FÖRRA ÅRET. 

Skydda korallrev med avfall

– DET VAR EN mycket givande vecka tack 
vare alla medarbetare som deltog och 
det höga engagemanget, säger Håkan 
Persson, global säkerhetschef.

Varje land och anläggning planerade 
sina egna aktivite-
ter, samtliga med 
fokus på risk-
medvetenhet. 
Säkerhetsrundor, 
utbildningar och 
aktiviteter med 
inriktning på risker 
förknippade med 

Stort engagemang under Global Safety Week

Möt … 

AV DE SEX korallrev, som en gång 
hittades i Kosterhavet utanför norra 
Bohuslän, återstår nu bara två. De 
korall arter som lever i svenska vatten 
kallas ögonkoraller och är en kall-
vattenkorall. Reven är hemvist för över 
1 300 olika arter, bland annat havs-
anemoner, havsborstmaskar, arm- 
fotingar och trollhumrar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands- 
regionen och Göteborgs universitet stö-
der projektet LIFE Lophelia, där målet är 

att skapa och installera artificiella rev, 
som korallarverna ska kunna fästa på 
för att börja skapa nya kolonier. 

En av de metoder som testas är att  
använda slagg från metallpulver-
industrin, och Höganäs var först ut att 
bidra med material. Restprodukter från 
produktionen av metallpulver har hög 
ytkomplexitet och innehåller kalk. En 
del av projektet handlar om att ta reda 
på om detta kan vara ett lämpligt mate-
rial till de artificiella revstrukturerna.

EUprojektet LIFE Lophelia hjälper till att återställa korallrev  
i  Sverige. Slagg från metallindustrin kan visa sig vara en viktig  
del i arbetet att rädda dem.

700 000
Ryan Robinson.

Barry Miller.

stress och resande är några exempel.
– En aktivitet var att kontorsmed-

arbetare besökte produktionen för att 
titta på arbetsplatserna där med fräscha 
ögon. Det hjälpte oss att identifiera 
nya risker, säger Junichi Tomioka, som 
samordnade Safety Week i Japan.

 – Det var en intensiv vecka! Men det 
var väldigt nyttigt att få feedback och 
se medarbetarna engagera sig så, säger 
Hugh McAulay, anläggningschef i Abril, 
Storbritannien.

6 Filmer och rapporter med Barry och andra 
medarbetare från Safety Week finns på Pulse.

Atomiseringsverket i Halmstad har sänkt 
sin kostnad för kol med 700 000 kronor.  

Det blev möjligt efter att man utvärderat de 
två metoderna att tillsätta kol i smält stål, 

och sedan byta arbetssätt.

VISSTE DU 
ATT …
… Höganäs har 
blivit ett namn att 
räkna med när 
det gäller biokol? 
 Höganäs sats-
ningar på metall-
pulverproduktion 
utan fossilt kol har 
uppmärksammats 
internationellt. 
Utvecklingsingen-
jör Ryan Robinson 
har intervjuats i 
media om inves-
teringen. Och nu 
nämns Höganäs i 
samma samman-
hang som SSAB:s 
projekt för stål-
produktion med 
väte och Nevel 
-anläggningen i 
Forssa, Finland, 
som drivs med 
fast biomassa 
som främsta 
bränsle. 

I oktober genomförde Höganäs sin första Global Safety 
Week, ett initiativ som ska äga rum en gång per år.
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KL. 11:20
ABRIL INDUSTRIAL WAXES, BRIDGEND, 
STORBRITANNIEN

 Operatören Kieran Morgan kontrollerar en av anläggning-
ens kemiska reaktortankar, under produktionen av smörj-
medlet Lube E, för att se till att det inte bildas för mycket 
skum. Det är i början av produktionsprocessen, då alkalierna 
tillsätts i syran. Den första reaktionen får temperaturen att 
snabbt stiga till 50°C. Går det för snabbt kan mängden skum 
som bildas skapa ett tryck i tanken så att sprängskivorna 
spricker. Att städa upp efter det är ett farligt jobb, då rå 
syra och alkalier måste tas om hand. För att inte tala och 
produktsvinnet. 

           TEXT: NIC TOWNSEND
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Året 1994
Ett minnesvärt år med både toppar och dalar. Bland 
 annat innehöll det ett gastkramande fotbollsVM och 
en fräck stöld av en norsk, ikonisk målning. Och ett 
modernt Höganäs går från klarhet till klarhet. 

TEXT: SARAH BELCHER ILLUSTRATION: LINNÉA BLIXT

Höganäs skakar om 
 aktiemarknaden
Det moderna Höganäs AB föds 
när de sista verksamheterna vid 
sidan av metallpulverproduktionen 
– eldfast och eldistribution – säljs 
ut. Den 7:e april återintroduceras 
Höganäs på börsen och aktien 
övertecknas genast. Av medarbe-
tarna i Sverige köper 40 procent 
aktier. Resten av året präglas av 
stor efterfrågan på metallpulver och 
fler förändringar: ett nytt labb invigs 
i Belgien, fabriken i Kina står klar 
liksom ett nytt kontor i Indien. 

Skriet stjäls på 50 sekunder 
Konsttjuvar stjäl Edvard Munchs berömda målning 
Skriet från Nasjonalmuseet i Oslo. Det tar bara 
50 sekunder för dem att klättra uppför en stege, 
slå sönder ett fönster och klippa loss konstverket 
från väggen med avbitartång. Efter sig lämnar de 
meddelandet: ”Tack för den dåliga säkerheten.” 
Den ikoniska tavlan återbördas senare intakt av 
norsk polis i samarbete med brittisk polis och 
Getty-museet. 

PlayStation lanseras i Japan
Sony Interactive Entertainment släpper sitt första 
PlayStation-system i Japan. Det kommer sedan att 
bli det första tv-spelet i sitt slag som säljs i över 100 
miljoner exemplar världen över under ett decennium. 
Det revolutionerar spelbranschen med CD-format, 
3D-grafik i realtid, kraftfull maskinvara och fantasirik 
marknadsföring. 

Svarta hål hittas i rymden 
Med hjälp av NASA:s Hubbleteleskop hittar 
astronomer ett stort svart hål mitt i en jätte-
galax 50 miljoner ljusår bort. De enda bevis 
för de svarta hålens existens hade hittills bara 
varit rent teoretiska. Observationen stöder 
Albert Einsteins teori om att det finns objekt 
som kollapsat av gravitation, vilket han häv-
dar i sin allmänna relativitetsteori.  

Första Tjetjenienkriget börjar
Tjetjenska republiken Itjkerien gör uppror 
mot Ryska federationen vilket blir inled-
ningen på ett förödande krig, som kommer 
att vara under två års tid. Den första striden 
kulminerar i Slaget om Groznyj, vilket 
orsakar en enorm ödeläggelse och många 
civila offer. Det ryska folket är i allmänhet 
emot kriget. 

Fotbolls-VM med flera rekord
För femte gången hålls fotbolls-VM i USA. 
Arrangemanget blir den största ekonomiska 
framgången i VM:s historia, trots det svaga in-
tresset i värdnationen. Brasilien vinner och blir 
första nationen som vunnit mästerskapstiteln 
fyra gånger. Sverige kommer på bronsplats, 
men vinner målligan, och ett enat Tyskland 
spelar för första gången sedan 1938.

OJ Simpson åtalas för mord
Den amerikanske skådespelaren. och före detta 
spelaren i amerikansk fotboll, OJ Simpson 
åtalas för mordet på sin exfru Nicole Simpson 
och vännen Ronald Goldman i ett av historiens 
mest uppmärksammade brottsfall. När han inte 
överlämnar sig enligt överenskommelse följer en 
långsam biljakt i Los Angeles som ses av upp-
skattningsvis 95 miljoner människor på tv. Året 
därpå frikänns OJ, trots övertygande bevis. 
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