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Medlemsmöte Swedev 2014-09-18 
 
 
Vi hälsades välkomna av Debbie Jörgensen Ågren som är verksam inom 
Swedev`s ”Reseach & Development” avdelning. 
Swedev bjuder på kaffe/te och macka och Debbie ger en intressant presentation 
av företaget Swedev, dess historia och verksamhet. För en mer omfattande 
beskrivning hänvisas till Swedev`s företagsinformation utlagd på VIF´s hemsida 
www.varming.se 

Några snabbfakta om företaget Swedev: 
 Företaget grundades 1985 i Munkfors och är sedan 2001 ägt av Munkfors 

Industri AB (MIAB) en familjeägd koncern med all sin historia i Munkfors. 

 Swedev utvecklar, tillverkar och säljer tryckeriartiklar närmare bestämt 
rakelblad till tryckeriindustri som arbetar med flexografi- och rotogravyrtryck. 
Rakelbladen ”skrapar” ren ”tryckerivalsar”. En rakel kan liknas vid ett 
schaberblad som bl.a. används inom pappersindustrin. 

 Inriktning, 100% tryckeriartiklar 

 43 anställda 

 omsättning 2013-2014 är ca. 106 MSEK 

För att backa tillbaka till Swedev`s koncerntillhörighet relateras nedan några rader 
om koncernen Munkfors Industrier AB, MIAB. 
 

 
 
Kort historik om Munkfors Industrier AB, MIAB 
Koncernens historia startade med Anders Hallberg som i sina unga år arbetade för 
Uddeholm Strip Steel Uddeholm vars produktutbud innefattade 
sågbladstillverkning. Strip Steel avvecklade sedermera sin sågbladstillverkning. 
Anders Hallberg, då 23 år gammal, slutade sin anställning hos Strip Steel och 
startade 1948 ett eget företag, Hallbergs sågindustri. 
Med hjälp av ett lån på 1500kr kunde nödvändig utrustning införskaffas för att 
starta tillverkning av sågblad i blygsam omfattning. 

År 1981 tillträder Anders Hallbergs son Jarl positionen som företagets VD. Man 
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fann och involverade viktiga partners för att förverkliga företagets idéer om att 
profilslipa sågtänder istället för att stansa ut dessa. Metoder utvecklades, 
patenterades och har sedan dess utgjort en stark grund till företagets ställning på 
världsmarknaden. Verksamheten har undan för undan utökats och med hjälp av 
kunnig personal och produktutveckling har man uppnått vad Munkfors Industri AB 
är idag. 
 
Några snabbfakta om koncernen Munkfors Industri AB: 
Grundat 1948 

Omsättning 200 MSEK 

Antal anställda ca. 170 

Produkter I huvudsak bandsågblad, bandknivar och skärmaskinsknivar. 

Kunder Sågverks-, livsmedels- och träindustri samt övriga industrier 
som kräver vassa sågverktyg. 

Representerade På alla kontinenter 

Konkurrensfördelar Större utbyte genom smalare sågsnitt. 
Bättre precision och ytfinish. 
Förbättrad produktionseffektivitet genom färre bladbyten. 
Högre matningshastigheter och mindre underhåll. 
Högre tillgänglighet genom färre stillestånd. 

Mission Att vara världsledande i att tillhandahålla konsekvent hög 
kvalitet och mycket skarpa produkter samt tjänster som 
uppfyller brukarens förväntningar. 

Konkurrenter Starkaste konkurrensen kommer från USA. I övrigt nämndes 
Wikus i Europa samt Japanska företag. 

Regional Nämnas kan att man bedriver 
samverkan utvecklings- och testverksamhet i samverkan med Broby 

Grafiska, i Sunne, när det gäller raklar för flexografiska 
tryckmaskiner. 

 

Anders Hallberg, grundaren av koncernen, dog i juni 2006. Han var fortfarande 
mycket aktiv i den dagliga verksamheten i bolaget till slutet. Hans söner Jarl och 
Per-Olov är ordförande respektive teknisk direktör i Munkfors-koncernen. Hans 
barnbarn, Pernilla Melén, är nu VD för AB Munkforssågar. Företaget/Koncernen 
har under sina 66 år med kontinuitet verkat med säte och verksamhet i Munkfors. 
 
 
 


