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Bäckströms Mekaniska AB 
organiserar verksamheten för 
att vara huvudleverantör av 
underhållstjänster till regio-
nens tunga industri.
   – Vi stärker vår närvaro i 
Borlänge och fortsätter nyan-
ställa, gärna unga människor 
från Yrkesskolan i Hofors, 
säger vd Börje Andersson.

Bäckströms Mekaniska AB, ett 
modernt verkstadsföretag med 116 
medarbetare, är en offensiv ak-
tör som kan åta sig det totalansvar 
kunden efterfrågar. Det uppskattar 
större beställare vilket bevisas av 
att Bäckströms är ett av två företag 
som SSAB anlitar för sitt löpande 
mekaniska underhåll och en av fem 
A-leverantörer till Sandvik. Uppdrag 
inom Sandvik, Ovako och SSAB står 
tillsammans för ca 75 procent av fö-
retagets omsättning.
   - Vi har aldrig varit så stora som vi 
är idag. I år har vi fått ett nytt fem-
årsavtal med SSAB i Borlänge viket 
gör att vi kan fortsätta att utveckla 
verksamheten i Dalarna i våra nya 
moderna verkstadslokaler på Södra 
Backa. Vår personalstyrka på 20 
man i Borlänge utför service- och 
underhållsarbeten också för fler in-
dustriföretag. Vi ser ytterligare till-
växt som fullt möjligt tack vare vår 
lokala närvaro. 

Navet i verksamheten är naturligtvis 
anläggningen i Hofors.

Mervärde för kunden
Företaget är en typisk legotillverkare 
som sysslar med svarvning, fräsning 
och montering samt reparationer så-
väl hydrauliskt och mekaniskt.
   - Det är vår affärsfilosofi – att skapa 

ett mervärde till lägsta totala kostnad 
för kunden. Vi står stadigt på flera 
ben; avancerad skärande bearbet-
ning, reparationer och montering, 
specialverkstad för hydraulik, kom-
plett plåtslageri och konstruktion.    
   Större industrikunder eftersträvar 
färre leverantörer som kan utföra fler 
tjänster. Det kan vi svara upp till och 
erbjuda heltäckande lösningar för 
kunden. Vi har idag stor efterfrågan 
på våra tjänster.

Unga industriarbetare
Bäckströms är ett av fem industrifö-
retag som står bakom Yrkesskolan i 
Hofors där unga efter studenten ges 
goda karriärmöjligheter.
   - Ett modernt verkstadsföretag 
erbjuder kreativa, ansvarfulla och 
omväxlande arbetsuppgifter för 
ungdomar med rätt verkstadsutbild-

ning och inte minst 
ambition och vilja. 
Tempot är högt och 
kraven stora.    Det 
är kul att se hur unga 
människor växer i 
takt med arbetsupp-
gifterna. Förra som-
maren hade vi åtta 
sommarpraktikan-
ter i företaget som 
gjorde ett otroligt 
bra jobb. Många är 
riktigt duktiga.

Tjej och plåtslagare
Sofia Berglund är 19 år från Torsåker 
och tar studenten i juni som plåtsla-
gare på Yrkesskolan. Efter praktik 
och sommarjobb på Bäckströms er-
bjuds hon nu fast anställning i före-
tagets grovplåtslageri.
   - Jag har alltid gillat att svetsa och 
skruva på maskiner, därför var det 
naturligt att utbilda mig till indu-
striarbetare. På Bäckströms är det 
bra stämning och mycket varierande 

arbetsuppgifter. Man får vara med 
i processen och finna lösningar på 
uppkomna problem som inte alltid är 
självklara. 
   Du får tänka helt enkelt, sedan 
finns det alltid äldre erfarna medar-
betare att fråga och ibland gör man 
misstag – men då lär man sig. Jag 
känner inte att jag blir annorlunda 
behandlad för att jag är tjej. Tar man 
sitt ansvar och gör ett bra jobb möts 
man med respekt.
   Verkstadsindustrin är klart mans-
dominerad, men Bäckströms har tre 
andra kvinnliga medarbetare som in-
dustriarbetare i organisationen.

Tillsammans med kunden
Oavsett vilka oförutsedda händelser 
som kunden råkar ut för har Bäck-
ströms Mekaniska resurser att lösa 
uppgifterna. Företaget ser till att 
kundens maskinpark är fungerande, 
i full drift och effektiv. Bäckströms 
Mekaniska ger även förslag på för-
ändringar som förbättrar utrustning-
ens tillgänglighet och kostnadseffek-
tivitet samt kan i nära samarbete med 
kunden utveckla helt nya produkter.
   - Vi har som mål att utvecklas 
tillsammans med kunden och skapa 
långvariga relationer. Det kräver av 
oss att vi kan kundens verksamhet, 
rutiner, krav och lokaliteter. Vi har 
stärkt ledarsidan de senaste två åren 
och har en fantastiskt lojala personal. 
Det lovar gott inför framtiden.

Bäckströms erbjuder unga ett framtidsyrke
Ett verkstadsföretag i tiden

Modern industriarbetare – ett 
framtidsyrke. Sofia Berglund är 19 
år och nyutbildad plåtslagare. Nu 

har hon fast jobb på Bäckströms 
och stortrivs med utmanande, om-
växlande och kvalificerade arbets-

uppgifter. Foton: Stefan Larsson 
och Magnus Fängström.

Tel: 0290-76 71 00
Fax: 0290-76 74 01

info@backstromsmek.se
www.backstromsmek.se

”Jag känner inte att jag blir annorlunda 
behandlad för att jag är tjej. Tar man 
sitt ansvar och gör ett bra jobb möts 
man med respekt.


