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Svenska Magnet Fabriken AB  
 
 
 
 

  
 Svenska Magnet Fabriken AB i Hallstahammar är ett av Sveriges ledande 

företag inom produktion och utveckling av magnetprodukter. Sedan starten 
1992 har företaget främst fungerat som underleverantör, men idag befinner sig 
företaget i en omdaningsprocess. Katalysator i denna utveckling har varit ett 
utbildningsprogram inom elektroteknik som genomfördes i samarbete med 
kompetensnätverket TekniQ. Under utbildningens gång föddes tankar på 
utveckling av en unik lyftapparat som senare omsattes i verklighet. 
Lyftapparaten (”Multilyft”) framställdes tillsammans med några av 
Mälardalens högskolas designstudenter och presenterades nyligen på den 
Tekniska Mässan. Produktens framgång har varit stor: Förutom att ha vunnit 
det ”Stora Embeddedpriset” har Svenska Magnet Fabriken AB redan kunnat 
märka av en stor efterfrågan på produkten. Ledningen funderar nu på att 
förverkliga flera av sina produktidéer. Detta innebär dock till viss del en 
omstrukturering från ett leverantör- till ett kunskapsföretag och ställer andra 
krav på företaget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Hallstahammar utanför Västerås ligger Svenska Magnet Fabriken ABs anläggningar. 
Företaget har under de tio år som det existerat profilerat sig som en viktig leverantör av 
högkvalitativa magnetprodukter på  den svenska marknaden. Medan företaget i tidigare 
skeden mera levde på import av och handel med magneter och magnetsystem har man nu 
ändrat inriktning och börjat erbjuda systemlösningar med magnetkomponenter. 
Utvecklingen påbörjades för några år sedan och fick riktig fart sedan Svenska Magnet 
Fabriken (SMF) under år 2003 genomgick ett kompetenshöjningsprogram med nätverket 
TekniQ. Det mest påfallande resultatet av detta samarbete hittills är en helt ny produkt som 
ska lanseras under våren 2005. Produkten heter ”HOLDiT” och är ett elektromagnetiskt 
lyftdon för lyft av metallföremål med hjälp av kran, travers eller liknande. Produkten har 
nyligen visats på Tekniska Mässan och redan fått mycket beröm och till och med en 
utmärkelse (det ”Stora Embeddedpriset”). 



                                                                                                                                                Case ID 005    
   
                                                                      
 

___________________________________________________________________________________________  

 
 

Page 2 of 5 
 

Copyright © 2004 by Stefan Huber and Klaus Solberg Söilen. 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form 
or by any means without the permission of authors. Special thanks to Annika Gustafsson.  
Distributed by tekniQ, Chalmers Lindholmen, Industrihögskolan, Hus Saga, Box 8873, 402 72 Göteborg. 
 
 

Magnus Gustafsson, VD av SMF, berättar hur 
tankarna på en ny produkt blev allt mer konkret 
under utbildningen med TekniQ: 

– Vi hade redan tidigare haft tankar på att 
utveckla en sådan lyftmaskin, men det var inte förrän 
vi började kompetenshöjningsprogrammet som vi 
vågade satsa helhjärtat på detta projekt. 
Undervisningen har varit en stor inspirationskälla. 
Eftersom vi hade tillgång till expertkompetens kunde 
vi testa oss fram och så småningom producera den 
prototyp som nu visats på Tekniska Mässan.  

Peter Krantz, som varit TekniQs 
projekthandledare för SMF, berömmer företagets 
initiativkraft: 

– Vi började så småningom agera bollplank för 
alla idéer som fanns på SMF. Dessutom kunde vi 
förmedla kontakten med Mälardalens högskola som 
visade sig bli allt viktigare under projektets lopp. 
Även idag har vi täta kontakter med SMF fastän 
själva kompetenshöjningsarbetet är avslutat. Det 
finns många nya tankar på SMF och undervisningen 
har kunnat ge insikter i vilka möjligheter som finns 
och vad som är genomförbart. 

Till denna studie har vi intervjuat Magnus 
Gustafsson och Peter Krantz. 
 
Magnettillverkning i Hallstahammar 
 
Svenska Magnet Fabriken AB (SMF) grundades 
1992 av Ola Gustavsson och två affärspartner. Allt 
sedan starten har man sysslat med magnetprodukter. 
Vid början var det meningen att SMF skulle vara en 
underleverantör till andra industrier och därför 
började man gjuta och sintra magneter i olika former, 
material och styrkor. Idag erbjuder företaget ett brett 
sortiment av olika magnettyper (som t.ex. Alnico, 
Ferritt, Samarium, Neodym) samt 
hållmagnetssystem, magnetdukar, kontorsmagneter, 

magnetlås och mätutrustning. Ofta ingår mer 
omfattande magnetsystem i dessa produkter, vilket 
betyder en kombination av magnet och en eller flera 
andra detaljer. Tillsammans utgör de ett system som 
är mycket starkare än den enkla endast magneten.  

SMF utför också magnetberäkningar så att 
kunden kan välja rätt magnettyp till sitt ändamål och 
annan service i samband med leverans av 
magnetprodukter. 

Under den senaste tiden har SMF genomgått en 
viss strukturförändring eftersom grundaren Ola 
Gustafsson har lämnat VD-posten till sin son 
Magnus. Ola Gustafsson är idag mest verksam som 
konsult. 
 
Kompetenshöjning med TekniQ 
 
Som på många andra mindre företag kände även 
ledningen på SMF behovet av kompetensutveckling 
redan i ett tidigt skede av företagets existens. Detta 
gällde särskilt deras produkter. Det fanns en rad 
olika idéer om utveckling av mer avancerade 
magnetiserade apparater, men att ta steget och ge sig 
in i en ny produktionsutveckling var inget enkelt 
beslut. Men när SMF i slutet av år 2002 blev 
kontaktade av Peter Krantz från TekniQ, bestämde 
man sig för att genomföra ett utbildningsprogram.  

– Vi var intresserade av att lära oss mer om 
samspelet mellan elektronik och magnetism för att 
eventuellt kunna förverkliga några av våra 
föreställningar, berättar Magnus Gustafsson. Därför 
kom vi överens med TekniQ att vi skulle få kurser 
inom ämnet elektronik.  

Utbildningsprojektet påbörjades i februari 2003 
och varade till ungefär årets slut. Förutom Magnus 
Gustafsson deltog även Ola Gustafsson i 
undervisningen. Redan från starten var de båda 
företagarna mycket nöjda med programmet.  
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– Det som jag uppfattade som mycket positivt 
var att undervisningen var på rätt nivå och hade rätt 
målsättning. Den skulle ge oss en allmän insyn i 
vilka möjligheter som finns inom elektroniken, dvs. 
ett icke alltför detaljerad kunskapshöjningsprogram. 
Vi kunde således styra rätt så mycket själva vad vi 
ville lära oss. Samtidigt fick vi goda råd om vissa 
moment som skulle vara nyttiga för oss att ha.  

Peter Krantz framhäver hur viktigt det är att 
som utvecklare möta företaget där det är och att 
förstå vart det är på väg: 

– Undervisningen får inte vara för basal och 
inte för avancerad heller. Det måste leda till att 
företaget får ett lyft i utvecklingen och då är det 
mycket viktigt att deltagarna bestämmer själva. Vi 
hade visserligen en planering, men vi var rätt så 
flexibla och kunde justera en hel del under resans 
gång. 

Bland många viktiga aspekter i utbildningen 
finns det en som är kännetecknande för produktion 
och hantering av elektromagnetiska produkter: 
Eftersom sådana maskiner avger elektromagnetisk 
strålning är det viktigt att dessa kontrolleras och – 
om nödvändigt – skärmas in för att minska 
belastningen för omvärlden. Å andra sidan är dessa 
apparater mottagliga för strålningar utifrån. Därför är 
det viktigt att de skyddas mot interferenser. 
Principen enligt vilken man testar maskinerna heter 
”EMC” (”Electro-Magnetic Compatibility”) och har 
en laglig förankring. 

– Vanligen känner kunderna till dessa problem 
och det är inte tillverkarens skyldighet att upplysa 
kunderna om dessa svårigheter, säger Peter Krantz. 
Men vi tycker att det är viktigt att känna till detta 
även för producenten. 

 
Framväxt av en produktidé: ”Multilyft” 

 

Kursens innehåll var inte bara en allmän introduktion 
i grundläggande elektronik utan även i mekatronik, 
dvs. läran om samspelet mellan elektroniska 
anordningar och deras möjliga effekter på mekaniska 
maskiner. Under de månaderna som TekniQs 
representanter och SMFs ledning möttes ändrades 
projektets karaktär från en renodlad undervisning till 
ett diskussionsforum om utvecklingen av en ny 
produkt: 

– Det fanns så många idéer, både tokiga och 
realistiska, säger Gustafsson. Vi började så 
småningom inse att vi skulle kunna förverkliga några 
av våra påtänkta produkter, som t.ex. en 
batteridriven lyftmagnet för större föremål. Allt 
eftersom vi bollade våra tankar med våra ”lärare” 
från TekniQ började det stå klart för oss att vi skulle 
kunna genomföra ett sådant projekt.  

Den maskin som man skulle utveckla kallades 
”Multilyft” och det skulle bli ett elektromagnetiskt 
lyftdon avsett för lyft av plåt, balk, stång och rör. 
Den skulle kunna bära upp till 400 kg tunga föremål 
och kunna användas på travers, truck, kran eller 
liknande och vara batteridriven. 

TekniQ välkomnade den nya planen om att 
tillverka´”Multilyft”. De följande mötena blev allt 
mera konkreta planeringar för tillverkningen av 
apparaten. Genom Peter Krantz nätverk fick SMF 
dessutom kontakt med några C-studenter på 
Mälardalens Högskola, som läste till 
industridesigner. Krantz ordnade en presentation av 
SMF på högskolan och fyra studenter nappade på en 
gång. De skulle utarbeta en design för den nya 
maskinen. Snart kom de första förslagen. 

– De första skisserna var lite ”spaciga”, säger 
Krantz och skrattar. SMF fick gå in och ändra dem 
lite grann så att designen skulle vara mer 
produktionsvänlig. Men i grund och botten är det den 
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modellen som användes senare vid framställningen 
av prototypen. 

Designstudenterna var också involverade i 
andra detaljlösningar och har i stor utsträckning 
bidragit till den färdiga ”Multilyften”. 
Medan arbetet på den nya produkten pågick tipsade 
Peter Krantz för SMFs ledning om att anmäla sig till 
det ”Stora Embeddedpriset” som utdelas årligen till 
konstruktioner som på ett smart sätt har osynliga 
datortekniker ”inbäddade”. Företaget bestämde sig 
för att delta i tävlingen. 

– Men deltagandet innebar ganska mycket 
arbete, berättar Krantz. Det handlar om att framställa 
en prototyp och kunna visa dess funktioner på 
Tekniska Mässan. 

Men mödan lönade sig och SMF kammade 
hem priset med sin ”Multilyft”. Två av de fyra 
studenterna som ingick i designgruppen för SMF 
fick vid samma tillställning utmärktelsen ”Embedded 
Student Award” för sina designarbeten. 

– Det var förstås en stor bekräftelse, men även 
en rätt så stor överraskning, menar Gustafsson. Vi 
trodde inte att vår produkt skulle kunna överträffa 
andra vad gällde teknisk standard.  

Men Peter Krantz menar att ”Multilyft” är 
unik: 

– Så vitt vi kan bedöma finns det ingen annan 
lyftapparat som arbetar på det här viset.  

Det som är så unikt med ”Multilyft” är bl.a. att 
den drivs med batterier och därför är den inte 
beroende av yttre energiförsörjning förutom vid 
laddning. På detta sätt slipper man problemet med 
anslutande sladdar och slangar som kan skadas. 
Lyftdonet kan manövreras från en handenhet via 
radio. Det inbyggda systemet övervakar säkerheten. 
Det är praktiskt taget omöjligt att tyngre last än 
tillåtet kan lyftas. Säkerhetssystemet ser också till att 
lyftet stoppas om lasten hänger för snett.  

– Vi ska lansera produkten till våren 2005, 
berättar Magnus Gustafsson. Men vi har redan fått in 
beställningar. Det finns ett stort sug efter produkten. 
Det är väldigt roligt och har också stärkt vårt 
självförtroende. 
Framtidsutsikter 
 
Magnus Gustafsson betonar att man har många idéer 
inför framtiden: 

– Det är klart att ”Multilyfts” framgång har 
givit mersmak. Vi kan tänka oss att utveckla även 
andra idéer som vi haft, men inte vågat omsätta 
tidigare. 

Däremot är det mindre klart hur SMF kommer 
att handskas med försäljningssituationen: 

– Egentligen är vi inte rustade till att både 
tillverka och sälja ”Multilyften” i en större skala. Vi 
har egentligen alltid varit underleverantörer och inte 
arbetat mot en slutkund. Det skulle innebära 
produktion, marknadsföring, distribution, service etc. 
För närvarande har vi inte kapacitet till detta. 

Peter Krantz menar att SMF håller på att 
utvecklas från ett underleverantörsföretag till ett 
kunskapsföretag som erbjuder tekniska lösningar där 
magnetkomponenter ingår. Han ser också att 
utbildningen har haft stor effekt på förändringen: 

– Utbildningen med TekniQ har satt fart på 
denna utveckling och har – som jag uppfattar det – 
mest fungerat som inspirationskälla. Nu ska företaget 
gå vidare med förverkligandet av nya projekt. 

En annan insikt som SMF har kommit till 
under utbildningen med TekniQ är att man inte 
kommer att fördjupa sig för mycket i 
elektronikutvecklingen. I stället kommer sådana 
tjänster att köpas från andra underleverantörer. Detta 
betyder i sin tur att beställarkompetensen måste 
höjas, och Magnus Gustafsson menar att det redan 
kan märkas på SMF. 
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Själva utbildningsprojektet avslutades i slutet 
av år 2003. Men det finns fortfarande täta band 
mellan TekniQ och SMF. TekniQ fungerar som 
”bollplank” för de nya idéerna och även andra frågor 
som t.ex. marknadsföring och företagsutveckling. 
Både Peter Krantz och Magnus Gustafsson är väldigt 
nöjda med samarbetet. 

– Vi har verkligen trivts bra ihop, säger Krantz 
avslutningsvis. 

Gustafsson håller med och tillägger: 
– Det har verkligen varit intressant och nyttigt 

att gå dessa kurser. Vi fattades ingenting. 
 
 

Källor 
 
Muntliga köllor 
 
Intervjuer med Magnus Gustavsson, VD på Svenska 
Magnet Fabriken AB, och Peter Krantz, TekniQs 
projektledare för SMF 
 
Skriftliga källor 
 
Hemsidor 
 
• Svenska Magnet Fabriken AB: 

http://www.magnetfabriken.se/ 
• TekniQ: 

http://www.tekniq.nu 
• ”Stora Embeddedpriset”: 

http://www.edtnscandinavia.com/ 
http://www.huvudsta.com/embeddedpriset/ 


