
 
"Allt vi gör går till miljö- och reningsanläggningar ute i världen", säger Jan Åslund och Krister Axelsson 
i Hagforsföretaget Autofric. 

Exporterar till miljöinvesteringar ute i 

världen 

EKONOMI, TEMA HAGFORS: Autofrics maskin en 

världsprodukt 

Miljöinvesteringar runt om i världen genererar jobb i Hagfors. Från Autofric levereras 

specialmaskiner till reningsverk och biogasanläggningar där en egentillverkad skruv är 

grunden i konceptet.  
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Autofric är ett bra exempel på hur ett mindre företag kan växa om förutsättningarna är de 

rätta. Det började som en hobbyverksamhet för två personer i Råda 1984.  

– Det var bilskrotning och lite annat, säger vd Jan Åslund som var med från starten. 

Efter en tid började man med friktionssvetsning och tillverkade bland annat bilaxlar. 

Grundbult till olika ändamål var en annan produkt som gjordes med den här tekniken, enligt 

platschef Krister Axelsson som vid den tiden kommit in i verksamheten. 



– 1988 gjorde jag de första grejerna, säger Krister som bland annat arbetade med 

automatsvarvning åt dåvarande Sunds. 

En annorlunda festkväll 

Nuvarande inriktning på maskiner för vattenrening kom till efter ett besök på feststället Jonte 

i Hagfors. Krister och några till satt vid ett bord och ägnade sig åt nåt helt annat än vad övriga 

besökare gjorde. 

De pratade teknik och skissade på en maskin som blev början till en världsprodukt. Företaget 

med fyra man flyttade 2003 från Råda till Hagfors där de tog över ett gammalt möbellager. 

Har växt i omgångar 

Med åren har företaget växt och sysselsätter i dag 21 personer. Man har också byggt ut i 

omgångar. 

– Det var 800 kvadratmeter när vi kom hit, nu har vi 2 500, säger Jan Åslund. 

Bakom det vinnande konceptet med maskinerna från Autofric är till stor del den skruv som 

sitter i maskineriet. För att ta fram skruvarna har man tre specialtillverkade spiralmaskiner 

som man ritat själva och där de mesta delarna är tillverkade i Hagforsbygden, bland annat av 

Ekshärads mekaniska, Convec och Empe rör. 

Lokalt samarbete 

– Även elbiten är gjord här, det är Lars Björn som gjort styrningen, säger Krister. 

Autofric tar även hjälp av andra lokala företag för att få de rätta delarna till maskinerna. Vid 

Hans Janssons Finmekanik svarvas axlar med mera medan Ekshärads Waterjet skär ut 

plåtarna som omgärdar maskineriet. 

Monteringen görs av Autofric. Hittills har det blivit närmre 10 000 maskiner som levererats 

till olika reningsanläggningar ute i världen. 

Den största ordern man haft gick till Mexico 2011. Där byggdes en anläggning på ett område 

lika stort som Hagfors järnverk och där det installerades över 300 meter transportörer. 

– Vi fyllde nästan tre containrar, säger Åslund. 

Någon avmattning i efterfrågan på specialmaskinerna från Hagfors tror ägarna Åslund och 

Axelsson på. 

– Vi har en del patent och man måste ju bygga nya reningsverk överallt och gamla ska 

renoveras. 

 

  



 
 

Lars-Erik Bykvist har varit med länge och kan det här med hur specialskruven arbetas fram. 

Foto: Olle Persson    

 

 

 
 

Det här föll mig i händerna, det blev riktigt roligt, säger Jenny Persson som gick barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasiet men efterutbildning hos Kompetensgruppen bytte inriktning. 

Foto: Olle Persson    

 



 
 

Många medarbetare lärs upp på plats. David Forsberg är egentligen snickare men har inget 

emot att jobba med metall. Hos Autofric har han varit sedan november. 

Foto: Olle Persson    

 

 

 
 

Byggandet av maskinerna är i många stycken ett hantverk. Här Patrik Norberg i aktion. 

Foto: Olle Persson  

 



 

 

 
 

Det är olika storlekar och modeller att arbeta med. 

Foto: Olle Persson 

 

 

 

 
 

Det återstår en hel del moment av den egna personalen innan den utskurna plåten är klar för 

montering, konstaterar Jan Åslund och Krister Axelsson här vid Mikael Svenssons arbetsplats. 

Foto: Olle Persson   



 
 

Jan Åslund och Krister Axelsson vid några av de maskiner som ska på export. 

Foto: Olle Persson  

 

 

 
 

En del arbeten läggs ut på lokala företag, som svarvning av axlar till exempel. 

Foto: Olle Persson   



 
 

Den egenproducerade skruven är grunden i de efterfrågade pressmaskinerna från Autofric. 

Foto: Olle Persson   

 

 
 

"Det här föll mig i händerna, det blev riktigt roligt", säger Jenny Persson som gick barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasiet men efterutbildning hos Kompetensgruppen bytte inriktning. 

Foto: Olle Persson    
 


