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”VAD GÖR NI egentligen på 
BTM?” Det var den första frå
gan som Bo Claesson ställde 
2008 när han och kollegan 
Stefan Unosson blev erbjudna 
att köpa upp teknikbolaget. 
Trots att han i tidigare roller 
handlat av BTM Scandinavia 
och arbetat med sammansätt
ningsteknik var just stuknit
ning en mörk fläck på kartan.

IDAG ÄR BO CLAESSON 

inte bara delägare av BTM 
Scandinavia och expert på, 
utan  också något av en mis
sionär för, sammansättnings
metoden. Men trots de uppen
bara fördelarna är okunskapen 
stor ute i industrin:

– Det var min första insikt. 
Att det finns många, precis 
som det tidigare var för mig, 
som hållit på med samman
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Bo Claesson insåg att många hade dålig koll på samman-
sättningsmetoden Clinching, även kallat Stuknitning. Nu 
vill han genom BTM Scandinavia sprida kunskapen för att 
hjälpa industrin att sänka kostnaderna och skona miljön. 
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sättning i drygt 20 år och inte 
vet vad stuknitning är.

STUKNITNING konkurrerar 
främst med metoden punkt
svetsning, samt även själv
stansande nit och skruv  men 
är mer kostnadseffektiv:

– I generella termer inom 
Automotive och om du ska 
sätta dit en självstansande nit 
kostar varje nit runt en krona. 
En punktsvets kostar runt 
25 öre och att skruva är den 
absolut dyraste metoden. I 
jämförelse kostar varje clinch 
45 öre. Det är bara att räkna 
på volymerna så får man ihop 
kalkylen ganska lätt, säger 
Bo Claesson. 

TROTS FÖRDELARNA 

stuknitas idag bara runt 
710 procent av de fogar som 
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finns i fordon. I de fall där 
fordonstillverkare gått över 
till stuknitning som samman
sättningsmetod har resultaten 
varit överväldigande. 1995 
gjorde exempelvis Volvo Cars 
en djuplodad analys som kom 
fram till att stuknitning var 
mest ekonomiskt. Direktivet 
blev i princip att stuknita allt 
som går att stuknita. 

– En vild gissning är att det 
är helt möjligt att stuknita 
5060 procent av fogarna i pro
duktionen, säger Bo Claesson, 
som pekar på att prestige
tillverkarna Porsche och Audi 
har visat att det är möjligt. 

FÖRUTOM DET ekonomiska 
finns uppenbara miljöfördelar. 
Punktsvetsning behöver alstra 
hög värme där en viss del går 
till spillo. Dessutom innebär 
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BTM Scandinavia startade 1990. Företaget blev då distributör 
för BTM Company som sedan 1981 varit 
representerat i Skandinavien genom Atlas 
Copco. BTM Scandinavia är leverantör av 
BTM Companys högkvalitativa verktyg för 
industriell stuknitning och håltagning. 

OM FÖRETAGET

OM BTM SCANDINAVIA

Plats för logotyp

ad quuntio is dusaped es ent 
quas exerunt es molut quiatur? 
Olenduciis dolende rerchic tem
pore icidelendis es alitaqui doles 
quatquia solore, nossum volum 
que nonsed modignam dolorit, 
omni aut officii scipsam conse
que sinctusapis simpore nonsent 
quiam volor sequis si dolessintio. 
Et landionsed minvercid ut dunt 
ipis adi unt et omnihit eliquodit 
la cum quid ut et am eris lorem.

metoden att olika giftiga gaser 
släpps ut. Stuknitning kräver 
förvisso energi – men betydligt 
mindre än exempelvis punkt
svetsning  och skapar inga 
utsläpp samt är en väldigt tyst 
process. 

MED ALLT DETTA i åtanke 
försätter BTM Scandinavia att 
sprida kunskap:

– Vi kan ju inte gå ut och 
titta på produktion och säga 
att ’här har ni tänkt fel’ för 
ingen kommer slänga ut sin 
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Clinching sparar pengar 
och skonar miljön

nuvarande utrustning. Där
emot vill jag att vi blir kontak
tade när nästa investering är 
på tapeten. Vid egentligen all 
nyproduktion skulle jag säga 

att förbered och anpassa pro
dukten för stuknitning så har 
du den mest kostnads effektiva 
produktionen, avslutar Bo 
Claesson.

Bo Claesson
Titel: Delägare.


