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55
Nettoomsättning, 
miljarder kronor

15 000
Antal anställda, cirka

50
Medarbetare 
i 50 länder

SSAB SPECIAL STEELS

SSAB EUROPE SSAB AMERICAS

TIBNOR RUUKKI CONSTRUCTION

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i 
nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta 
stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala 
marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och 
seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter 
samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål 
och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar 
även produktens styrka och livslängd. 

SSAB I KORTHET

VERKSAMHET

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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1878 Domnarvets Järnverk, Borlänge
1913 Oxelösunds Järnverk AB

1940 Norrbottens Järnverk, Luleå
SSAB

1956 IPSCO
1960 Rautaruukki

1978 Domnarvets Järnverk, Oxelösunds Järnverk AB 
och Norrbottens Järnverk blir SSAB

1980 Tibnor blir 
en del av SSAB

1976 
Tibnor

2007 SSAB förvärvar det 
nordamerikanska stålföretaget IPSCO

2014 SSAB och Rautaruukki 
slås samman till ett företag

VI ÄR UNIKA
• Global ledare inom höghållfasta stål med mervärde
• Pionjär inom applikationsutveckling och servicekoncept
• Ledande positioner på hemmamarknaderna i Norden och USA
• Långsiktiga kundrelationer
• Starkt fokus på slutanvändarna
• Starka, globalt erkända varumärken 

 
 

PRODUKTION
SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. 
SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har 
en årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. 

Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdig-
ställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder.

I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnspro-
cesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB är indelat i tre ståldivisioner: 
SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas
samt två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction. 

• SSAB Special Steels – Global stålleverantör och servicepartner för seghärda-
de stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

• SSAB Europe – Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-,  
grovplåts- och rörprodukter

• SSAB Americas – Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som till-
verkar grovplåt och coils (plåtrullar) av hög kvalitet

• Tibnor – Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster
• Ruukki Construction – Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster  

i Europa 

SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm 
och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.
• Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige
• Vd och koncernchef, Martin Lindqvist
• SSAB har cirka 15 000 anställda i 50 länder
• Nettoomsättning: 55 miljarder kronor

STÖRRE PRODUKTION S-
ANLÄGGNINGAR:
SSAB Europe
• Borlänge, Sverige
• Tavastehus, Finland
• Luleå, Sverige 
• Brahestad, Finland 

SSAB Special Steels
• Oxelösund, Sverige 

SSAB Americas
• Mobile, Alabama, USA
• Montpelier, Iowa, USA

Titta på Hardox-videon Titta på Strenx-videon

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1CVzMny-CCY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=obNpnvEXv3I&feature=youtu.be


SSAB 2016 AFFÄRSÖVERSIKT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT GRI REPORT FINANSIELLA RAPPORTER 2016

5INTRODUKTION OMVÄRLDSFAKTORER STRATEGI VÅR VERKSAMHET HÅLLBART ERBJUDANDE HÅLLBAR VERKSAMHET ANSVARSFULL PARTNER

ÅRET 2016 I KORTHET

NYCKELTAL 2016 2015

Försäljning, Mkr 55 354 56 864

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, Mkr 4 951 3 593

Rörelseresultat, Mkr 1 213 -243

Resultat efter finansnetto, Mkr  324 -1 171

Resultat per aktie, kr 1,04 -0,66

Operativt kassaflöde, Mkr 3 207 3 874

Utdelning per aktie, 2016 – förslag 0,00 0,00

Energianvändning, GWh 8 990 8 381

Utsläpp av koldioxid1), kton 9 981 9 448

Anställda2) 14 980 16 045

Olycksfallsfrekvens (LTIF)3) 7,0 6,3

1) Utsläpp från produktionen (Scope 1)
2) Tillsvidareanställda vid årets slut

3) Antal olyckor som resulterat i frånvaro i mer än en dag per 
miljon arbetade timmar, inklusive underleverantörer 
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SSAB Special Steels 21 %

SSAB Europe 39 %

SSAB Americas 19 %

Tibnor 12 %

Ruukki Construction 9 %

Försäljning, 55 354 Mkr

SSAB Special Steels 19 %

SSAB Europe 46 %

SSAB Americas 8 %

Tibnor 8 %

Ruukki Construction 17 %

Övrigt 2 %

Anställda1)

1) Tillsvidareanställda vid årets slut

SSAB Special Steels 28 %

SSAB Europe 48 %

SSAB Americas 14 %

Tibnor 4 %

Ruukki Construction 6 %

Andel av EBITDA1)

1) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
per rörelsesegment

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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VÅR VISION

VISION OCH VÄRDERINGAR

 
• Vi bygger starka och långvariga relationer genom  

att vara professionella, samarbetsvilliga och ärliga
• Vi håller våra löften
• Vi arbetar säkert och ansvarsfullt
• Vi respekterar individen och strävar efter mångfald 

• Vi har våra kunders behov och affärer i fokus
• Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med våra kunder
• Vi förtjänar våra kunders förtroende
• Vi vill vara våra kunders naturliga innovationspartner 

en starkare, lättare och mer hållbar värld. 

Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå 
längre än någon annan för att förverkliga den fulla 
potentialen av lättare, starkare och mer hållbara 
stålprodukter.

• Vi är engagerade, ambitiösa och stolta över det vi åstadkommer
• Vi är öppna, resultatorienterade och handlingskraftiga
• Vi undviker att göra saker som inte skapar värde för våra intressenter
• För att ligga steget före utmanar vi alltid oss själva och vidareutvecklar  

vår kompetens

VI FOKUSERAR PÅ KUNDENS AFFÄR

VI TAR ANSVAR

VI ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGAR

VÅRA VÄRDERINGAR

Titta på Taking the Lead! videon

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg
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VÄRDESKAPANDE INOM SSAB

SSABs affärsmodell bygger på att utveckla nära och långsiktiga 
kundrelationer. Genom intensivt samarbete utvecklar SSAB 
kontinuerligt nya produkter, tillämpningar, tjänster och processer för 
att förbättra kundernas hållbarhetsprestationer och totala effektivitet. 
Inom SSABs värdekedja skapas det största värdet i användningsfasen, i 
och med att kunderna kan producera lättare och starkare slutprodukter 
med förlängd livstid. SSAB strävar efter att minska sina stålprodukters 
miljöpåverkan i alla delar av livscykeln, från utvinning av råmaterial till 
återvinning i produktens slutskede.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf


SSAB 2016 AFFÄRSÖVERSIKT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT GRI REPORT FINANSIELLA RAPPORTER 2016

8INTRODUKTION OMVÄRLDSFAKTORER STRATEGI VÅR VERKSAMHET HÅLLBART ERBJUDANDE HÅLLBAR VERKSAMHET ANSVARSFULL PARTNER

VÄGLEDANDE  
PRINCIPER

Starka, långsiktiga kundrelationer

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR
• Höghållfasta konstruktions- och slitslål
• Annan högkvalitativ tunnplåt och grovplåt 
• Rörprodukter 
• Byggprodukter och -lösningar 

TJÄNSTER
• Bearbetningstjänster från SSAB Shape
• Hardox wear-tjänster
• Teknisk support
• Innovationssupport
• Komplementära produkter
• Kundpartnerskap 

BIPRODUKTER
• Restprodukter för återanvändning inom  

den egna produktionen
• Metallskrot för återvinning 
• Restprodukter för externt bruk
• El och värme som används internt och  

säljs externt 

UTSLÄPP OCH AVFALL
• Utsläpp till luft 
• Utsläpp till vatten
• Avfall 

EKONOMISKT VÄRDE SKAPAS OCH 
FÖRDELAS TILL INTRESSENTERNA
• Betalning till leverantörer för råvaror,  

varor och tjänster
• Anställdas löner och förmåner 
• Utdelningar, räntebetalningar  

och finanskostnader
• Skatter till den offentliga sektorn
• Gåvor och sponsrade lokala aktiviteter

INVERKAN

EKONOMI
• Skulder
• Eget kapital

PERSONAL
• 15 000 medarbetare i 

fler än 50 länder
• Underleverantörer och 

tjänsteleverantörer

INSATSVAROR
• Järnmalmspellets,  

metallskrot, kol och koks
• Övriga råvaror
• Bränslen
• El
• Vatten

INFRASTRUKTUR 
• Stålverk 
• Servicecenter för  

stålbearbetning
• Hardox Wearparts- 

nätverk
• Lager och distributions-

nätverk
• Försäljningskontor 

Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan 

kunderna tillverka produkter som använder 

mindre material, är starkare, lättare, mer hållbara 

och till lägre kostnad, vilket gör kunderna och 

deras produkter mer konkurrenskraftiga. 

ANVÄNDNING

Driftseffektivitet, flexibilitet, miljö-

vänlig teknik och säkra arbetsmiljöer 

är kärnan i SSABs produktion.  

PRODUKTION
De råvaror som används 

för att tillverka järn 

och stål utgör SSABs 

mest betydande inköp. 

För SSAB är hållbarhet 

en integrerad del av 

inköpsverksamheten 

och styrningen av 

försörjningskedjan 

(Supply chain), och 

leverantörer måste följa 

SSABs Hållbarhetspolicy 

för leverantörer.

INKÖP
SSABs verksamhet 

är beroende av 

effektiva transporter 

genom alla delar 

av värdekedjan. 

SSAB koncentrerar 

sig på att minska 

sin miljöpåverkan 

genom effektiva 

transporter och 

genom minimerad 

bränsleförbrukning.

TRANSPORTER

Stål är ett unikt material som 

bibehåller sina egenskaper 

oavsett hur många gånger man 

det återvinns. Användning av 

återvunnet stål i stålproduk-

tionen innebär att man kan 

öka materialeffektiviteten och 

minska koldioxidutsläppen.

ÅTERVINNING

EXPERTIS  
OCH ANSEENDE
• Forskning och utveckling
• Kunskap om  

höghållfasta stål
• Kunskap om kundernas 

tillämpningar
• Expertis inom teknisk 

support
• Varumärken och  

varumärkesprogram
• Patent

SOCIALT/ 
RELATIONER
• Starkt, ansvarstagande 

leverantörsnätverk 
• Globalt försäljnings-

nätverk 
• Gemensamma innova-

tionsprojekt med kunder
• Kundutbildning
• Samhällsengagemang
• Deltagande i samarbe-

ten med branschorga-
nisationer och statliga 
organisationer 

SSAB har ett 

omfattande globalt 

försäljningsnätverk 

som möjliggör 

nära samarbete 

med kunder.

FÖRSÄLJNING

HÅLLBART ERBJUDANDE
• Innovativa, hållbara stålapplikationer, inkluderande initiativen 

SSAB EcoUpgraded och SSAB EcoSmart 
• Förbättrad konkurrenskraft för kunderna 
• Minskad miljöpåverkan genom högre penetrationsgrad 

globalt för höghållfasta stål, vilket ger slutprodukter som har 
producerats med mindre mängd råvaror, har lägre vikt och 
bränsleförbrukning, har ökad lastkapacitet och längre livstid  

• Miljömässigt ledande färgbelagda produkter
•  Lägre energiförbrukning i byggnader

HÅLLBAR VERKSAMHET
• En säker och trygg arbetsmiljö för SSABs  

medarbetare och underleverantörer 
• Minskad förbrukning av naturresurser och  

minskade koldioxidutsläpp genom användning  
av restprodukter och återvunnet stål som råvara

• Lägre energiförbrukning genom återvinning  
av energi och ett systematiskt arbete med att  
energieffektivisera 

ANSVARSFULL PARTNER
• Ansvarsfulla affärsmetoder i hela  

leverantörskedjan
• Skapar lokala arbetstillfällen genom  

egen verksamhet och lokala inköp
• Långsiktiga avtal och relationer med  

leverantörer
• Lokal sponsring och praktikplatser

KAPITAL RESULTAT

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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VD-ORD

genomfördes under andra kvartalet 2016 genererade 4,9 miljarder 
netto och nettokassaflödet under kvartal två till fyra uppgick till 
cirka 2,2 miljarder. Återstående belopp ska åstadkommas genom 
kassaflöden från rörelsen, strukturell minskning av rörelsekapital 
och genom en eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter. 

MÅLSÄTTNING ATT HELT FÅ BORT ARBETSPLATSOLYCKOR 
Arbetet att öka säkerheten för medarbetarna fortsätter. Under 
2016 ökade vi fokus inom de förebyggande åtgärderna och 
arbetade med att minska riskerna i alla våra verksamheter. Trots 
alla ansträngningar, inträffade tyvärr en olycka vid anläggningen 
i Luleå där en anställd omkom. Vid sidan av det kontinuerliga 
säkerhetsarbetet har vi, efter den tragiska olyckan i Luleå, vidtagit 
en rad åtgärder för att förebygga olyckor. Antalet olyckor ökade 
något under 2016 jämfört med föregående år, vilket gick på tvärs 
med vår målsättning. Men målsättningen om att inga olyckor 
ska inträffa på vår arbetsplats är tydlig och jag är övertygad 
om att vi kommer att se förbättringar de kommande åren.

HÅLLBARA INNOVATIONER FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN
Under 2016 vidtog vi en rad åtgärder för att stödja vår vision och 
bidra till en hållbar utveckling. Vår produktionsprocess är bland 
de mest koldioxideffektiva i världen. Men, för att åstadkomma 
en långsiktig lösning på koldioxidproblemet behövs ny teknologi. 

Jag är  
övertygad om 
att vi kommer att 
fortsätta att stärka 
vår position 
under 2017.

STABIL EUROPAMARKNAD, TECKEN  
PÅ FÖRBÄTTRING I NORDAMERIKA
Efterfrågan och priser hade en slagig utveckling i Nordamerika 
under året, med påverkan från relativt höga importvolymer. Även 
om de realiserade priserna var pressade under det sista kvartalet, 
började marknadspriserna att stiga och efterfrågetrenden förbätt-
rades. Ett visst stöd kom från preliminära importtullar som annon-
serades i november och även från planer att öka investeringarna 
i infrastruktur. Efterfrågan i Europa var relativt stabil och prist-
renden var positiv under året. Importavgifterna för kinesiskt stål 
som infördes av EU i oktober gav stöd till prisnivåerna i Europa.

BÄTTRE LÖNSAMHET OCH STARKARE BALANSRÄKNING
SSABs rörelseresultat uppgick till 1 213 MSEK, vilket var en förbättring 
med 1 456 MSEK jämfört med 2015. Resultatförbättringen drevs 
främst av kostnadsbesparingsprogrammet, inklusive synergier från 
förvärvet av Rautaruukki. Besparingarna levererades snabbare än 
plan och uppgår till 3 miljarder kronor i årstakt. Högre volymer 
och bättre kapacitetsutnyttjande bidrog också till resultat-
lyftet. Våra strategiska tillväxtinitiativ levererade ökade volymer 
och vi fortsatte att hålla en hög takt i produktlanseringar. 

SSAB har som mål att minska nettoskulden med 10 miljarder 
mellan första kvartalet 2016 och slutet av 2017. Nyemissionen som 

2016 var ett framgångsrikt år för SSAB. Vi slutförde integrationen mellan SSAB och Rautaruukki. 
Lönsamheten förbättrades jämfört med föregående år tack vare synergier, kostnadsbesparingar 
och vårt konkurrenskraftiga och innovativa erbjudande. SSAB stärkte också balansräkningen 
genom en nyemission om 5 miljarder kronor och ett omfattande refinansieringspaket. Med 
dessa åtgärder har vi lagt en solidare och konkurrenskraftigare plattform för att realisera vår 
”Taking the Lead!”-strategi, som syftar till tillväxt och branschledande lönsamhet.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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Därför lanserade vi i april, tillsammans med LKAB och Vattenfall, 
ett utvecklingsprojekt för att utveckla en koldioxidfri ståltillverk-
ningsprocess som baseras på vätgas istället för kol. Projektet 
kan innebära ett stort steg på vägen mot ett fossilfritt Sverige. 

Vårt mest betydande bidrag till att minska koldioxidutsläppen 
är våra produkter. Fördelarna med att uppgradera till höghåll-
fasta stål är bland annat lägre vikt, förbättrad bränsleekonomi 
och längre livslängd för produkten. Under 2016 lanserade vi 
konceptet “SSAB EcoUpgraded”. Det ger våra kunder möjlighet 
att tydligt se fördelarna med att använda höghållfasta stål för 
att minska koldioxidutsläppen under produktens användarfas. 

HÖG TAKT I PRODUKTLANSERINGAR  
OCH EXPANSION AV NÄTVERKET 
Under året stärkte vi vårt produkt- och serviceerbjudande. 
Vi introducerade en rad nya produkter inom Automotive för 
att stödja tillväxten. Bland de varmvalsade kvaliteterna för 
fordonschassier märktes Docol HR 800 respektive 1000, och 
galvaniserat ultra-höghållfast stål för säkerhetsdetaljer, Docol 
1500 MZE. Även fem nya produktfamiljer lanserades; SSAB 
Domex, SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser Plus och SSAB 
Weathering, vilka har utvecklats efter specifika kundbehov. 
Våra starkaste varumärken, Hardox och Strenx kompletterades 
med bland annat Hardox HiTemp och Strenx 1100 MC. 

Under året utökade vi programmen “Hardox In My Body” och 
“My Inner Strenx” med över 100 nya partners. Vårt globala 
servicenätverk inom Hardox Wearparts växte med 90 nya 
distributionscenter och den lokala närvaron ökade också genom 
att vi etablerade försäljning från egna lagerenheter på både 
mogna marknader och tillväxtmarknader. Detta kommer att 
ge bättre förutsättningar för volymtillväxt inom services.

VI STÖDJER FNS HÅLLBARHETSMÅL OCH GLOBAL COMPACT
Under 2016, SSAB gick med i Swedish Leadership for Sustainable 
Development network, som en del av vårt förpliktigande att bidra 
till att uppfylla FNs mål för en hållbar utveckling (SDGs). SSAB är 
sedan många år medlem i FN:s Global Compact. Det tydliggör 
vårt ansvar när det gäller de miljöer, människor och samhällen 
som påverkas av vår verksamhet. Den här rapporten är en del av 
vår kommunikation om hur vi arbetar utifrån Global Compacts 
principer. Vi kommer att fortsätta stödja FN:s Global Compacts 
principer relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsta-
garnas villkor samt anti-korruption och fortsätta arbeta för att 
integrera principerna i vår verksamhet, kultur och värdekedja.

PLATTFORM FÖR ETT KONKURRENSKRAFTIGARE SSAB
Integrationen mellan SSAB och Rautaruukki är genomförd och 
kostnadsbesparingsprogrammet avslutat, vilket har inneburit 
besparingar på över 3 miljarder kronor och en minskning av antalet 
anställda med drygt 2 500. Tillsammans med den starkare finansiella 
positionen har vi skapat plattformen för att fortsätta genomföra 
vår ”Taking the Lead!” strategi, med målet att nå branschledande 
lönsamhet. Detta uppnås genom att kontinuerligt driva effek-
tivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet, 
driva tillväxt inom utvalda områden, samt genom ökat fokus på 
eftermarknaden. Mot bakgrund av detta är jag övertygad om 
att vi kommer att fortsätta att stärka vår position under 2017

Jag vill tacka våra aktieägare för det förtroende de visat genom 
att delta i nyemissionen och våra kunder för ett nära samarbete 
och visat förtroende för våra produkter. Avslutningsvis vill jag 
också tacka alla anställda för era insatser och ert engagemang i 
arbetet att nå vårt mål om en branschledande lönsamhet. Tack! 

Martin Lindqvist, VD och koncernchef

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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OMVÄRLDSFAKTORER
Stål är en utmanande bransch 
och marknad. Komplicerade 
faktorer styr SSABs möjligheter 
och risker, både på våra 
hemmamarknader och globalt. 
För att kunna fatta strategiska 
beslut följer vi kontinuerligt 
den globala ekonomiska och 
sociala utvecklingen. 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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Marknaden för kolstål kan uppdelas i långa 
och platta stålprodukter med olika använd-
ningsområden. Långa produkter används 
främst inom byggindustrin till balkar, 
armeringsstål och stänger. Platta produkter 
används i en mängd olika industrier som 
fordonsindustrin, hushållsapparater, energi, 
tung transport och byggmaskiner. På 
marknader som Europa är andelen platta 
stålprodukter mycket större än andelen 
långa stålprodukter, eftersom urbaniserings-
takten gjort att byggmarknaden har uppnått 
en mer mogen fas. SSAB arbetar främst 
med platta produkter i form av grovplåt 
och tunnplåtsprodukter utifrån slutpro-
duktens tjocklek och tillverkningsmetod.

SSABS POSITION PÅ STÅLMARKNADEN
Med en årlig ämnestillverkningskapacitet på 
cirka 8,8 miljoner ton är SSAB en liten aktör 
på den globala marknaden för kolstål. Det är 
därför SSAB specialiserar sig och fokuserar på 
tre definierade segment inom platta kolstål, 
där SSAB har ledande marknadspositioner:

Det största stålsegmentet utgörs av det som 
ofta kallas kolstål, det vill säga stål med en 
viss kolhalt. Dessa stål innehåller en mindre 
procenthalt av vanligt förekommande leger-
ingar, vilket påverkar stålets egenskaper. 
Rostfritt stål å andra sidan är ett exempel på 
ett stål med hög legeringshalt som innehåller 
höga koncentrationer av krom och nickel. 
SSAB tillverkar endast kolstål, men använder 
för många produkter även legeringar, vilket i 
kombination med speciella tillverkningspro-
cesser ger stålet avancerade egenskaper.

Storleken på den globala marknaden för 
kolstål är cirka 1,5 miljarder ton. Kina är 
den största regionala marknaden med en 
andel på ca 45 %. Europa och NAFTA står för 
vardera 10 % av den globala efterfrågan på 
stål. Den globala efterfrågan förväntas ha en 
svag tillväxt framöver i och med att Kina är på 
väg in i en ny, mindre stålintensiv tillväxtfas. 
Distributörsledet står för en tredjedel av den 
globala efterfrågan på stål. Kina är den största 
exportören och EU är den största importören.

SSABS MARKNADER

Stål tillverkas och säljs över hela världen och marknaden består av 
många olika segment. Det medför ett stort antal produkter med olika 
användningsområden, där olika krafter styr efterfrågan och prisnivåer. 

I höghållfast stål, bland annat 
kylda stål (Q&T) och produkter av 
avancerat höghållfast stål (AHSS)

II den nordiska marknaden för platta 
kolstål och stålrör samt 

III den nordamerikanska grovplåtmarknaden

Dessa marknadssegment utgör cirka 3 % av 
den globala marknaden för kolstål. SSAB är 
förutom stålproducent även återförsäljare av 

Globala stålmarknaden

~25* 5–40**

40–50

20–25

4–5
3 %

~10

* Q&T-stål, AHSS-stål ≥ 700 MPa
** Den högre siffran avser Q&T-stål i vissa regioner
 

100 % = ~1 500 mton

SSAB är marknadsledande på utvalda områden inom den globala stålmarknaden

Höghållfasta stål 
(QT & AHSS) 

Globalt

Platta produkter (tunnplåt 
och grovplåt) samt rör 

Norden

Grovplåt 
Nordamerika

SSABs fokusmarknader Marknadens storlek, 
mton

SSABs marknadsandelar, %

stål och andra metaller via sitt dotterbolag 
Tibnor, samt erbjuder stålbaserade bygglös-
ningar via dotterbolaget Ruukki Construction. 

SSABs kundsegment omfattar tung transport, 
fordonsindustri, materialhantering (inklusive 
gruvdrift), byggmaskiner (inklusive 
lyftkranar), energi, bygg samt tillämpningar 
för skyddsstål och verktygsstål. På hemma-
marknaderna Norden och Nordamerika 
säljs standardstål i viss utsträckning 
via servicecenter och distributörer.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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MARKNADSUTVECKLING 2016

I Nordamerika var efterfrågan svag under 
inledningen av fjärde kvartalet, men efter 
ett beslut om att införa preliminära import-
tullar på grovplåt förändrades situationen 
och efterfrågan ökade markant för nordame-
rikanska stålproducenter under andra halvan 
av kvartalet. Efterfrågan under det fjärde 
kvartalet var fortsatt stabil i Europa, och den 
sedvanliga avmattningen mot slutet av året var 
mindre än normalt. I Europa bedöms lagerni-
våerna hos distributörer vara i balans, medan 
de i Nordamerika bedöms vara något låga.

Sett till helåret var efterfrågan på den 
nordamerikanska marknaden volatil, med en 
god efterfrågan under det första halvåret, 
därefter väldigt svag efterfrågan och 
sedan en återhämtning mot slutet av året. 
Importvolymerna av grovplåt till Nordamerika 
var höga fram till och med beslutet om att 

införa preliminära importtullar som kom i 
november. I Europa uppvisades en tämligen 
stabil efterfrågetillväxt under hela året, 
med viss lageruppbyggnad under första 
kvartalet men därefter balans mellan den 
underliggande och faktiska efterfrågan.

I Nordamerika sjönk marknadspriserna på 
grovplåt under hela tredje kvartalet, och den 
nedgången fortsatte under första halvan av 
fjärde kvartalet. Därefter har marknadspriserna 
stigit markant och ett flertal prishöjningar har 
annonserats av de ledande grovplåtsprodu-
centerna. I Europa fortsatte marknadspriserna 
på tunnplåt och grovplåt att stiga under första 
halvan av det fjärde kvartalet, men avstannade 
mot slutet av kvartalet. I Kina steg marknads-
priserna på både tunnplåt och grovplåt 
under tredje kvartalet, och den uppgången 
fortsatte även under fjärde kvartalet. 

Enligt World Steel Association (WSA) uppgick den globala 
råstålsproduktionen under 2016 till 1 604 (1 592) miljoner ton, en 
ökning med 0,7 % jämfört med 2015. Den kinesiska råstålsproduktionen 
ökade med drygt en procent under 2016, och stod för hälften av den 
globala stålproduktionen. I EU28 minskade produktionen med drygt 2 % 
(främst drivet av Storbritannien), medan produktionen i Nordamerika 
var oförändrad under 2016 jämfört med 2015.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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GLOBALA MEGATRENDER OCH SSABS RESPONS

VÄRLDEN BEHÖVER STÅL

ÖVERKAPACITET I KINA FORMAR 
DYNAMIKEN I INDUSTRIN

INNEBÖRD MÖJLIGHETER OCH HOT SSABS RESPONS

• Historiskt sett har stålkonsumtionen vuxit i linje 

med BNP

• Det moderna samhället är beroende av stål. 

Den kraftiga globala urbaniseringstrenden  

kommer att stödja efterfrågetillväxten på stål 

under de kommande årtiondena

• Stål har flera unika egenskaper som exempelvis  

återvinningsbarhet och det finns få material 

som kan ersätta stål

• På kort och medellång sikt förväntas en måttlig 

tillväxt, då efterfrågan i Kina förväntas vara svag 

och i bästa fall oförändrad

• Tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknaderna  

och inom vissa segment som transportsektorn 

och segmentet anläggningsmaskiner för  

byggindustrin (Dessa krävs för utveckling  

av städer)

• Långsam tillväxt på mogna marknader

• Bättre tillgång till skrot i och med att  

insamlingsgraden ökar på tillväxtmarknaderna

• Ledande global ställning inom höghållfasta 

stål och möjlighet att ta del av tillväxten inom 

tillväxtmarknaderna 

• Stark ställning inom segment som tunga trans-

porter och anläggningsmaskiner  

– sektorer som växer av urbanisering

• Ledande positioner på hemmamarknaderna

 

• Kina har överinvesterat i ny kapacitet och 

underlåtit att ta äldre, föråldrad produktion ur 

bruk. Detta har medfört ökad överkapacitet när 

efterfrågan minskat

• Historiskt sett har standardstål främst handlats 

regionalt – men om man beaktar den bristande 

balansen globalt sett, har handeln mellan regi-

oner ökat signifikant. Stålindustrins europeiska 

organisationer har förespråkat rättvis handel, 

vilket resulterat i importavgifter på några stål-

produkter från vissa länder, inklusive Kina 

• Orättvis konkurrens kan leda till minskad  

konkurrenskraft för EU:s stålindustri – fler  

pålagor (skatter, koldioxidutgifter osv.) jämfört 

med situationen för importerat stål

• Pristryck globalt: långsammare tillväxt i Kina 

leder till att inhemska aktörer börjar exportera 

stål till extremt låga priser

• Risk för en längre period med låg lönsamhet 

inom branschen 

• Möjlighet att särskilja sig i fråga om kvalitet, 

ledtider och tjänster

• Ledande marknadspositioner och differentie-

ring genom produkter, serviceerbjudanden  

och produktvarumärken

• Flexibelt produktionssystem i Norden  

– förmåga att öka och minska kapaciteten  

för råstål med fem masugnar i systemet  

• Ledande kostnadsposition på hemma-

marknaderna, med höga ambitioner om  

ständiga förbättringar 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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KUNDERNA EFTERFRÅGAR  
INNOVATION

TRENDER INOM HÅLLBARHETS-
OMRÅDET KOMMER ATT  
FÖRÄNDRA BRANSCHEN

INNEBÖRD MÖJLIGHETER OCH HOT SSABS RESPONS

• Innovationshastighet – kunderna behöver  

ständigt förbättra sina produkter 

• Produktivitet – konstant tryck över hela  

värdekedjan

• Globala kunder

• Höjda förväntningar vad beträffar leveranstider, 

spårning av beställningar och flödeskontroll 

• Behov av att förbättra produkternas prestanda 

– ständiga förbättringar i kvalitet och styrka

• Konkurrens med andra material, till exempel  

aluminium 

• Behov av att leverera med kortare ledtider och 

ökad efterfrågan på skräddarsydda produkter  

• Prispress i samband med att kunderna blir allt 

större 

• Konstant förbättring av våra produkters  

prestanda – specialstål med högre  

sträckgränser och hårdare slitstål

• Hjälpa kunderna att utveckla applikationer 

– FoU, teknisk support, Knowledge Service 

Centers

• Utveckling av unika samarbetsmodeller med 

kunderna 

• Ökad försäljning genom SSABs egna lager och 

servicecenter

 

• Klimatförändringen är ett faktum och  

skyndsamma åtgärder krävs för att mildra dess 

effekter

• I syfte att minska mängden utsläpp är det av 

högsta vikt att insatsvaror och energiresurser 

används effektivt

• Stålbranschen är energiintensiv och har stor 

miljöpåverkan

• Myndighetskrav påverkar både regionalt och 

globalt 

• Kunderna behöver minska sin miljöpåverkan

• I takt med att kunderna måste minska sina 

operationella kostnader samtidigt som de 

utsätts för högre myndighetskrav, behövs nya 

lösningar, tillverkade av återvinningsbara, mer 

hållbara och starkare material

• Risk för olika regler i olika regioner – högre 

tryck på att stålproduktionen flyttar från Euro-

pa till regioner med mindre stränga regler

• Risk för att branschen inte håller jämna steg 

med den externa efterfrågan på minskad  

miljömässig påverkan  

• Öka penetrationsgraden av höghållfasta stål 

globalt sett för att möjliggöra minskade utsläpp 

under produkternas användningsfas

• Utbilda kunderna i hur höghållfasta stål kan 

användas i fler applikationer, till gagn för miljön

• Ständiga förbättringar vad gäller produktionens 

miljöpåverkan. SSAB är redan en av de mest 

effektiva stålproducenterna vad beträffar  

nivån på koldioxidutsläpp

• Se till att SSAB, som en av de ledande  

stålproducenterna när det gäller hållbarhet, 

behandlas på ett rättvist sätt i ny lagstiftning 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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STRATEGI
SSABs strategi leder oss till 
att bli den branschledande 
producenten av 
höghållfasta stål globalt, 
marknadsledare på våra 
hemmamarknader och 
en leverantör av ledande 
mervärdestjänster.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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VAD SOM FÅR SSAB ATT STICKA UT 

 VART SSAB ÄR PÅ VÄG 
Globalt ledarskap 

inom 
höghållfasta 

stål
Ledande 

mervärdes-
tjänster

Överlägsen 
kundupplevelse

Hög-
presterande 
organisation

Flexibel 
verksamhet

Ledande 
positioner på 

hemma-
marknaderna

Taking
the Lead!

SSABs strategiska riktning

TAKING THE LEAD! 

SSABs strategi ”Taking the Lead!” introducerades 2012 och är fortsatt 
vägledande i företagets strategiska beslut och handlingar. Strategin 
har uppdaterats för de kommande åren med förnyade delmål och 
fokusområden som ska säkerställa att SSAB når sina övergripande 
framtida mål och sin tillväxtpotential på varje marknad. SSABs vision – 
en starkare, lättare och mer hållbar värld – är vägledande för framtiden.

SSABS STRATEGI ÄR UPPBYGGD 
KRING TVÅ DIMENSIONER:
1. Vart SSAB är på väg – företagets 
huvudsakliga affärsmässiga ambitioner
Dessa tre element representerar 
företagets huvudsakliga affärsmässiga 
ambitioner för att bli branschledande inom 
fokusområdena på hemmamarknaderna, 
höghållfasta stål och mervärdestjänster. 

2. Vad som får SSAB att sticka ut 
– särskiljande kompetenser
Dessa element anger huvuddragen 
för de kompetenser som SSAB 
måste fokusera på för att kunna 
särskilja sig från konkurrenterna.

Här kan du 
se en kort  
animerad film om  
SSABs strategi framåt 
(på engelska).

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg
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De nordiska och nordamerikanska hemmamark-
naderna är grunden för SSABs verksamhet. SSAB 
strävar efter att upprätthålla och stärka sin ställning 
på hemmamarknaderna under de kommande åren. 

NORDEN
Prioriterade initiativ för SSAB i Norden:
UTVECKLA FLERKANALSSTRATEGIN INOM FÖRSÄLJNING

SSAB kommer att säkra sitt ledarskap på 
den nordiska hemmamarknaden ytterligare 
genom att utveckla alla försäljningskanaler 
från stålverken till marknaden. Detta innefattar 
SSABs egna kanaler, inklusive ståldistributions-
företaget Tibnor, stålbyggnadsföretaget Ruukki 
Construction och SSABs rörverksamhet, samt 
direktkunder och externa ståldistributörer som 
företaget har långvariga relationer med.

FÖRBÄTTRA PRODUKTMIXEN MED 
MER PREMIUMPRODUKTER

SSAB strävar efter att förbättra sin position inom 
Norden och på de närliggande marknaderna, 
genom att successivt utveckla sin produktmix 
och fokusera försäljningen till mer lönsamma 
produkter där SSAB levererar ett tydligt 
medvärde till kunderna, samtidigt som man 
minskar andelen mindre lönsamma volymer. 

AMERICAS
Initiativ för att bibehålla ledarskap inom 
grovplåtsmarknaden i Nordamerika:
ÖKAD NÄRVARO I NYA GEOGRAFISKA OMRÅDEN OCH SEGMENT  

Efter att ha eliminerat flaskhalsar i stålverken och därmed ökat 
ståltillverkningskapaciteten har SSAB rustat sig för att växa 
under de kommande åren, i takt med ökad industriell aktivitet 
i marknaden. Genom att SSAB är regionens mest kostnads-
effektiva tillverkare, och erbjuder en högklassig kundservice 
med korta ledtider, kan SSAB växa i geografiska områden i 
Nord- och Centralamerika där företaget traditionellt inte varit 
verksamt. SSAB inleder också samarbeten i nya kundsegment 
som förväntas påverkas positivt av nya infrastruktursatsningar.  

FÖRBÄTTRA FÖRSÄLJNINGSMIXEN MED NYA PREMIUMERBJUDANDEN  

SSAB fortsätter att satsa på premiumprodukter med 
högre lönsamhet, exempelvis genom nya produkter och 
kvalitetsstandarder, som möjliggörs genom att så kallad 
”soft reduction” -teknik installeras i produktionsprocessen. 

UTNYTTJA IMPORT FRÅN NORDEN SOM ETT KOMPLEMENT 
TILL BEFINTLIGT PRODUKTERBJUDANDE

De nordiska tunn- och grovplåtsverken kompletterar verken 
i USA vad beträffar produktkvaliteter och format. SSAB 
kan således använda egen import för att öka försäljningen 
på den Nordamerikanska marknaden, antingen direkt till 
slutkunderna eller via egna distributionsanläggningar.

LEDANDE POSITIONER PÅ 
HEMMAMARKNADERNA 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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SSAB strävar efter globalt ledarskap inom 
seghärdat stål (Q&T) och utvalda segment 
inom avancerade höghållfasta stål (AHSS). 
SSAB är väl positionerat för att dra fördel av 
möjligheterna inom höghållfasta stål genom 
sina ledande varumärken, unika produktutbud, 
kunskap och nära samarbete med kunder för 
utveckling av nya stålapplikationer. Företaget 
har välinvesterade produktionsanläggningar. 

SPECIAL STEELS
Prioriteringar för att uppnå tillväxt:
UPPGRADERA KUNDER OCH MARKNADER 
TILL HÖGHÅLLFASTA STÅL  

SSAB siktar fortsatt mot globalt ledarskap och 
arbetar tillsammans med slutanvändare över 
hela världen för att uppgradera deras produkter 
till höghållfasta stål. I detta arbete kan SSAB 
påskynda utvecklingen genom att utnyttja 
erfarenheter och fallstudier från en region till en 
annan. Strukturerad säljutbildning och målan-
passad marknadsföring är viktiga element för 
att nå framgång. Globala trender inom energi-
effektivitet, tillsammans med behovet av lättare 
och säkrare produkter kommer att öka tillväxten 
för höghållfasta stål de kommande åren. 

FORTSATTA INNOVATIONER OCH FOU INOM 
PRODUKTER OCH APPLIKATIONER

SSAB har historiskt sett utvecklat många 
innovationer inom kundtillämpningar, produkter 
och stålproduktionsprocesser. Forskning och 
utveckling har fortsatt hög prioritet för SSAB.  

ÖKA NÄRVARO OCH PENETRATION PÅ NYA MARKNADER 

SSAB kommer att fokusera på tillväxtmarknader 
där penetrationen av höghållfasta stål fortfa-
rande är låg och det finns en hög tillväxtpo-
tential när kunder uppgraderar från standardstål 
till höghållfasta stål. Dessa marknader innefattar 
Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. 

ÖKAD TILLVÄXT BÅDE FÖR STRATEGISKT 
AVANCERADE SPECIALPRODUKTER OCH MER 
TRADITIONELLA MARKNADSSEGMENT  

SSAB strävar efter ökad tillväxt när det 
gäller avancerade specialprodukter, där 
SSAB redan är välpositionerat och har ett 
antal unika erbjudanden på marknaden. 
Det är dock lika viktigt att växa de mindre 
specialiserade produkterna i traditionella 
segment. Det kan göras genom att använda 
fler varumärken och partnerkanaler.  

GLOBALT LEDARSKAP INOM 
HÖGHÅLLFASTA STÅL 

AHSS-STÅL FÖR FORDONSSEKTORN
Fortsatt ledarskap inom ett 
växande kundsegment
PRODUKT- OCH MARKNADSUTVECKLING

SSAB levererar stål till världens ledande 
fordonsföretag. SSAB kommer att växa med 
nya och befintliga kunder allteftersom efter-
frågan på nya marknader ökar och fordons-
flottorna moderniseras. På kort sikt innebär 
detta att SSAB kommer att öka produkt-
utbudet genom att utveckla nya produkter, 
baserat på befintlig kapacitet. På lång 
sikt kommer SSAB att vara aktivt i utveck-
lingen av nästa generations fordonsstål.  

VÄXA INOM BEFINTLIGA OCH NYA 
TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

SSAB har en ledande ställning inom specifika 
säkerhetsdetaljer för fordonssektorn. 
Denna marknad förväntas växa under de 
kommande åren tack vare den fortsatta 
utvecklingen av nya säkerhetsstandarder 
och krav på lättare produkter som uppfyller 
kraven på bränsleeffektivitet. Utöver det 
som nämns ovan strävar SSAB efter att öka 
försäljningen till nya tillämpningsområden.  

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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Unika mervärdestjänster är ett viktigt område 
för SSABs långsiktiga utveckling, då de gör 
att företaget kan stärka konkurrenskraften på 
stålmarknaden. Mervärdestjänsterna är en av 
byggstenarna i de strategiska ambitionerna 
som beskrivs ovan och stöder och stärker 
SSABs verksamhet på hemmamarknaderna 
och tillväxtinitiativen inom höghållfasta stål.

TJÄNSTER
En ny verksamhetsgren inom SSAB
EXPANSION AV WEAR SERVICES OCH 
NÄTVERKET HARDOX WEARPARTS

SSAB Services säljer slitstål under varumärket 
Hardox till Hardox Wearparts Network som 
globalt består av cirka 265 partnerföretag. 
Dessa center tillhandahåller reservdelar 
och tjänster till slut användare inom 
gruvor, återvinning, stenbrott, cement och 
jordbruk. SSAB har som mål att ha fler än 
500 företag i nätverket i slutet av 2018. 

EXPANSION AV SSAB SHAPE-TJÄNSTERNA 
PÅ UTVALDA MARKNADER

SSAB har liknande ambitioner för SSAB 
Shape som kan erbjuda OEM-företag och 

deras underleverantörer med stålbearbet-
ningstjänster. Förutom att  detta stödjer 
kundernas värdekedja, med möjlighet för 
gemensamma investeringar, bidrar initiativet 
även till att öka användningen av höghåll-
fasta stål på utvalda tillväxtmarkander.

DISTRIBUTION
Kortare ledtider till slutkunder
ÖKA LAGERFÖRSÄLJNINGEN

SSAB har ambitionen att växa distribu-
tionsverksamheten. I motsats till många 
konkurrenter, har SSAB sitt eget globala 
lagernätverk och kan betjäna slutkunder 
med korta ledtider. SSAB kommer att öka 
andelen lagerleveranser för att erbjuda 
fler kunder mervärde i form av kortare 
leveranstider och anpassade produkter.   

DISTRIBUTION I NORDEN

Tibnor är den ledande ståldistribu-
tören i Norden och en del av SSAB. 
Tibnor kommer att öka närvaron i alla 
nordiska länder, bredda utbudet och ta 
en ledande position när det gäller digita-
lisering av denna del av värdekedjan.

LEDANDE  
MERVÄRDESTJÄNSTER 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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För att överträffa sina konkurrenter 
och uppnå branschledande lönsamhet 
under de kommande åren, kommer 
SSAB att fortsätta att fokusera på effek-
tivitet och en flexibel verksamhet. 

RESULTAT EFTER AVSLUTADE 
KOSTNADSBESPARINGSPROGRAM

Efter sammanslagningen mellan SSAB 
och Rautaruukki lanserades en rad olika 
kostnadsbesparingsprogram. Den kombi-
nerade effekten har minskat SSABs totala 
kostnadsnivå jämfört med perioden när 
Rautaruukki köptes med 3,0 miljarder kronor 
per år, med full effekt från 2017 och framåt. 
Den lägre kostnadsbasen stärker SSABs flexibi-
litet och konkurrenskraft under kommande år.  

NYA KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGSAMBITIONER

Forsättningsvis kommer SSAB att befästa 
sin ledande position inom hemmamark-
naderna genom att höja ambitionerna 
för kontinuerlig förbättring. Målet är 
att nå betydande produktivitetsvinster 
varje år genom att involvera alla medar-
betare i förbättringsprogrammen.

För att uppnå de strategiska målen 
fortsätter SSAB att utveckla en 
högpresterande organisation.  

ATT BLI VÄRLDENS SÄKRASTE STÅLFÖRETAG

Det pågående säkerhetsarbetet på alla 
produktionsanläggningar ska leda till att SSAB, 
i alla delar av företaget, blir världens säkraste 
stålföretag. SSAB har redan en ledande position 
när det gäller den USA-baserade verksamheten.  

ANVÄNDA SSAB ONE SOM LEDNINGSFILOSOFI

SSAB implementerar gradvis sitt 
ledningssystem SSAB One för att 
garantera att fokus ligger på affärsverk-
samheten och fortsatta förbättringar, 
och att de strategiska målen nås. 

STÄRKA VÅR PRESTATIONSKULTUR OCH 
VÅRT MEDARBETARENGAGEMANG

Medarbetare och chefer på alla nivåer 
anpassar sitt agerande och sina beteenden 
för att stödja den strategiska inriktningen.

En del av SSABs strategi är att erbjuda 
en överlägsen kundupplevelse. 

LEDANDE I KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNINGAR

SSAB strävar efter att ha marknadens bästa erbju-
dande avseende basprodukter och -tjänster för att 
kunna behålla positionen som kundens förstaval 
som leverantör, vilket mäts genom kundundersök-
ningar. Arbetet inkluderar exempelvis responsiva 
försäljningsprocesser, enhetligt hög produktkvalitet, 
korta ledtider, hög leveransprecision med mera. 

BYGGA VARAKTIGA RELATIONER

För att bibehålla en ledande ställning kommer 
SSAB att fortsätta investera i teknisk support och 
gemensamma innovativa samarbetsprojekt för 
att hjälpa kunderna att optimera användningen av 
SSABs höghållfasta stål. Kombinerat med ledande 
varumärkes- och kundvarumärkesprogram som 
”Hardox In My Body” och ”My Inner Strenx” kan 
SSAB ytterliga stärka sitt relation med kunder globalt. 

SSABs tre utmärkande kompetenser beskrivs 
mer detaljerat i andra avsnitt i Årsredovisningens 
verksamhetsöversikt, under rubrikerna 
”Hållbar verksamhet”, “Högpresterande 
organisation” och “Hållbart erbjudande”.

FLEXIBEL  
VERKSAMHET

HÖGPRESTERANDE  
ORGANISATION

ÖVERLÄGSEN  
KUNDUPPLEVELSE  

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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STÖRSTA FRAMGÅNGARNA 2016

SKAPA ETT GEMENSAMT FÖRETAG  
2016 slutförde vi den framgångsrika integra-
tionen av SSAB och Rautaruukki till ett 
gemensamt företag, ett SSAB. Vi lyckades 
slutföra integrationsprocessen utan att förlora 
viktiga kunder eller marknadsandelar.

KOSTNADSBESPARINGAR OCH  
STÄRKT BALANSRÄKNING
Integrationen var en framgång även finansiellt. 
Synergierna som vi har uppnått överskred rejält 
det ursprungliga målet på 1,0-1,35 miljarder 
kronor och de uppnåddes ett år tidigare än 
ursprungligen beräknat. SSAB har nu minskat 
den totala kostnadsnivån (inklusive synergier) 
med 3,0 miljarder kronor på årsbasis i jämförelse 
med kostnadsnivån vid förvärvet av Rautaruukki. 

SSAB har även stärkt sin balansräkning 
genom en nyemission på 5 miljarder och 
har målet att minska nettoskulden med 10 
miljarder kronor innan slutet av 2017.

INVESTERINGAR FÖR ATT STÖDJA  
STRATEGISKA TILLVÄXTOMRÅDEN
SSAB har inlett investeringar om cirka 
500 miljoner kronor i produktionsanlägg-
ningarna i Tavastehus och Luleå för att stödja 

tillväxtstrategin inom fordonsindustriseg-
mentet, nå en förbättrad produktionssta-
bilitet och minska energikonsumtionen. 
Projekten påbörjades i slutet av 2016.

NYA HÅLLBARA INNOVATIONER 
I april presenterade SSAB, LKAB och Vattenfall 
information om ett långsiktigt projekt för 
att radikalt minska koldioxidutsläppen 
(HYBRIT). Projektet arbetar för en vätgas-
baserad stålframställningsprocess som 
släpper ut vatten istället för koldioxid. 

SSAB EcoUpgraded lanserades i november. 
Initiativet kommer att hjälpa kunderna 
att skörda de miljömässiga vinsterna 
med att använda höghållfasta stål. SSAB 
EcoUpgraded belyser fördelarna med att 
uppgradera till höghållfasta stål, som bland 
annat ger en lägre vikt, förbättrad bränsle-
ekonomi och ökad produktlivslängd. SSAB 
Americas lanserade konceptet EcoSmart 
för att marknadsföra hållbarheten och 
det till 100 procent återvunna innehållet 
i de av våra stål som produceras i USA.

SSAB har under året avslutat ett FoU-projekt 
som utforskar konceptet SSAB SmartSteel, 

en digital plattform som gör det möjligt 
att ladda stålet med kunskap. 

NYA PRODUKTLANSERINGAR OCH NYA 
MEDLEMMAR I PARTNERPROGRAM
SSAB har introducerat fem nya produkt-
familjer som är optimerade för de 
särskilda behov som finns hos våra kunder. 
Produkterna anpassas efter kundens 
produktionsprocess och maximerar 
slutproduktens prestanda: SSAB Domex, 
SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser® 
Plus och SSAB Weathering. SSAB har 
även lanserat Docol automotive och flera 
andra nya och förbättrade produkter, som 
Hardox HiTemp och Duroxite. Under året 
har vi även utsett många nya medlemmar 
till våra partnerprogram ”Hardox In 
My Body” och ”My Inner Strenx”.

FOKUS PÅ STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 
OCH SPECIFIKA TILLVÄXTOMRÅDEN
Vi fortsätter driva vår ”Taking the Lead!” 
-strategi med målet att nå en branschledande 
lönsamhet genom tillväxt inom prioriterade  
strategiska initiativ och genom att öka 
effektiviteten genom ständiga förbätt-
ringar inom alla våra verksamheter. 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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OMRÅDE MÅL

Lönsamhet SSAB strävar efter en branschledande 
lönsamhet, mätt som EBITDA-marginal 
mot jämförbara konkurrenter*.

Kapitalstruktur Koncernens verksamhet är konjunk-
turberoende. Målet är en långsiktig 
nettoskuldsättningsgrad på 30 %.

Utdelning Utdelningen ska anpassas till den genom-
snittliga resultatnivån över en konjunktur-
cykel och bör långsiktigt utgöra cirka 50 % 
av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen 
till nettoskuldsättningsgraden. Utdelning 
ska även kunna användas för att anpassa 
kapitalstrukturen.

* AK Steel, Dillinger, Nucor, Salzgitter, Steel Dynamics, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel

SSAB har tre finansiella mål inom tre olika områden.

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna 
och andra intressenter. SSABs huvudsakliga finansiella mål 
är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila 
kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till 
aktieägarna.

FINANSIELLA MÅL

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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SSABs hållbarhetsstrategi stöder SSABs övergripande 
strategi. SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara 
stålföretag. Genom att driva verksamheten på ett hållbart 
sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella 
och operativa resultat. SSAB sammanfattar arbetet inom 
hållbarhet i tre fokusområden: 

HÅLLBARHETSSTRATEGI

HÅLLBART  
ERBJUDANDE

ANSVARSFULL 
PARTNER

HÅLLBAR  
VERKSAMHET 

2 
1 

3 

SSABs produkter utgår från ett hållbarhetsperspektiv och 
är grunden i det värdeerbjudande som vi erbjuder våra 
kunder och andra intressenter. Kärnan i verksamheten 
består i att utveckla och producera avancerat höghållfast 
och seghärdat stål, vilka är starkare än standardstål. SSAB 
kan därmed hjälpa kunderna att producera lättare och 
starkare produkter, vilket minskar deras miljöpåverkan.

Att bidra till de samhällen och orter där SSAB verkar är en 
integrerad del i hur vi bedriver vår verksamhet. Att agera 
som en ansvarsfull partner avser hur SSAB hanterar risker 
och tar ansvar för affärsetik och för leverantörskedjan.

SSABs fokus på operationell effektivitet säkerställer att företaget 
arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. SSAB arbetar med 
kontinuerliga förbättringar i syfte att minimera utsläpp genom 
att öka material- och energieffektivitet, samtidigt som SSAB 
erbjuder medarbetarna en trygg och säker arbetsplats med 
möjligheter till individuell och professionell utveckling.

HÅLLBART  
ERBJUDANDE

HÅLLBAR  
VERKSAMHET

ANSVARSFULL 
PARTNER

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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HÅLLBARHETSMÅL 

Vid slutet av 2019 kommer SSAB att ha 
uppnått följande miljö- och energimål*:
EN BESTÅENDE MINSKNING AV 
KOLDIOXIDUTSLÄPP OM 200 000 TON

• Motsvarar 2,1 % av SSABs totala  
koldioxidutsläpp

• Målet motsvarar ungefär 100 000 bilar som 
kör 15 000 km vardera

• Ansträngningarna för att minska utsläppen 
fokuserar främst på malmbaserad järn- och 
stålproduktion eftersom 90 % av de totala 
koldioxidutsläppen kommer härifrån

EN BESTÅENDE MINSKNING AV INKÖPT ENERGI 
OM 300 GWH (ELKRAFT OCH BRÄNSLEN)

• Motsvarar cirka 3,5 % av SSABs totala inköpta 
energi

• Målnivån motsvarar ungefär den energi som 
15 000 hushåll använder för elektricitet,  
varmvatten och värme under ett år

EN BESTÅENDE FÖRBÄTTRING OM 30 000 TON 
I NYTTJANDET AV RESTPRODUKTER

• Motsvarar cirka 12 % av den totala summan 
av material som skickas till deponi 

• Målet motsvarar ungefär en normalstor 
fotbollsplan, täckt med tre meter 
restprodukter

• Målet ska nås genom förbättrad intern 
återcirkulering av material till SSABs 
stålproduktion och genom extern försäljning 
av biprodukter 

* Basåret för uppföljning av målen som presenteras ovan är 2014

SSAB kommer att ha uppnått följande 
mål gällande socialt ansvar:
• Årliga resultat- och planeringssamtal mellan 

chefer och samtliga medarbetare 
• Efterlevnad av SSABs Uppförandekod och 

uppförande i enlighet med företagets  
värderingar 

• Utbildning i affärsetik genom e-utbildning för 
alla medarbetare till slutet av 2016

• Självutvärderingsformulär för sociala- och 
miljömässiga förhållanden ska besvaras av 
alla leverantörer som är registrerade i SSABs 
inköpssystem som medelrisk- eller  
högriskleverantörer

• Uppnå ett mått på medarbetarengagemang 
som överstiger det globala genomsnittet (Det 
mäts vartannat år, och nästa gång blir 2017)

Vid slutet av 2019 kommer SSAB att ha 
uppnått följande mål för jämställdhet:
Kvinnor innehar 30 % av ledande befattningar 
vid slutet av 2019 (upp från 23 % år 2015).

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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VÅR VERKSAMHET
SSAB är indelat i tre 
ståldivisioner: SSAB Special 
Steels, SSAB Europe och 
SSAB Americas samt två 
dotterbolag: Tibnor och 
Ruukki Construction. 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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SSAB SPECIAL STEELS
Per Olof Stark (1954), EVP
Chef för SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) 
och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

12 582 1,0
Nettoomsättning 2016

2 800
Antal anställda Stålleveranser 2016

 MKR MILJONER 
TON 21 % 28 %

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala omsättning

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala EBITDA

Nära samarbete 
och gemensamma 
projekt med 
kunderna

Högt 
respekterade 
produkt-
varumärken

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf#page=11
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SSAB Special Steels har det globala ansvaret 
för marknadsföring och försäljning av höghåll-
fasta stål. Det innefattar SSABs seghärdade stål 
(Q&T) samt de avancerade höghållfasta stålen 
(AHSS) med sträckgränser från 700 MPa och 
uppåt. Dessa stål kan vidare indelas i höghåll-
fasta konstruktionsstål, slitstål, skyddsstål 
och verktygsstål. Alla SSABs höghållfasta stål 
ger kunderna möjlighet att bygga lättare, 
starkare och mer hållbara produkter. 

SSAB Special Steels har ett brett tjänsteutbud med 
bland annat lokala lager, teknisk kund support, 
konstruktions- och bearbetningstjänster.

SSAB Special Steels ansvarar för stålproduktionen 
i Oxelösund, med en årlig produktionskapacitet på 
1,5 miljoner ton, samt för försäljningen av ovan 
nämnda produkter tillverkade i Mobile, Alabama 
(USA), Brahestad (Finland) och Borlänge (Sverige). 

KUNDER OCH SLUTANVÄNDARE
Divisionens kunder återfinns i både slut an-
vändar- och maskinbyggarledet i branscher 
som rör materialhantering, tunga transporter 
och lyft i alla dess former. Ett gemensamt 
mål är att nå lättare, starkare och mer 
hållbara produkter som skapar värde genom 
ökad nyttolast eller längre livslängd.

SSAB Special Steels har en av marknadens 
bredaste produkt- och tjänsteport-
följer, kombinerat med djup kännedom 
om stålens egenskaper och prestanda. 
Genom ett nära samarbete med slutan-
vändare kan Special Steels därigenom, 
tillsammans med maskinbyggarna, skapa 
mervärde vid utveckling av nya produkter.

Exempel på applikationer för specialstål:
HÖGHÅLLFASTA KONSTRUKTIONSSTÅL:

• Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
• Lastbilskranar 
• Skyliftar
• Chassin för lastbilar och trailers 
• Jordbruksmaskiner
• Offshore (till exempel delar till installations-

kranar för vindkraftverk)

SLITSTÅL:

• Dumperflak för både off-road och  
on-road-användning

• Skopor 
• Containrar
• Stationär gruvutrustning, som krossar
• Återvinningsutrustning 
• Slitdelar till alla typer av maskiner, som  

hanterar materialflöden av något slag
SKYDDSSTÅL:

• Fordon för säker transport av personer  
och värdesaker

• Skydd för byggnader och diskar
VERKTYGSSTÅL:

• Gjutformar
• Verktygshållare
• Axlar

SSAB Special Steels främsta 
kundsegment och applikationer
• Tunga transporter: Trailers och flak
• Anläggningsmaskiner: Dumprar, lastare  

och kranar
• Materialhantering: Krossar, skopor  

och transportörer
• Jordbruks-och skogsmaskiner: Kranar,  

gripare och utrustning för jordbearbetning
• Verkstäder för tillverkning av reservdelar

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Produkter:
• Hardox är det ledande varumärket för  

slitstål. Det erbjuder en unik kombination 
av slagseghet och hårdhet som i sin tur  
möjliggör lättare och mer slittåliga  
konstruktioner för ökad nyttolast och/eller 
ökad livslängd 

• Strenx är SSABs varumärke för höghåll-
fasta konstruktionsstål. Sträckgränsen går 
från 600 MPa till 1 300 MPa. Den höga 
styrkan i kombination med god slagseghet 
och bra formningsegenskaper möjliggör 
starka och lätta konstruktioner för ökad 
nyttolast

• Raex är ett distributörsvarumärke för slit-
stål utformat för att möte standardkraven 
på marknaden

• Toolox är ett färdighärdat verktygsstål, till-
gängligt som plåt och stång, med mycket 
god maskinbearbetbarhet

• Armox och Ramor är skyddsplåt med  
egenskaper speciellt anpassade för att  
skydda liv och egendom 

Tjänster:
SSAB Services: SSAB har en affärsenhet, 
SSAB Services, för att öka fokus på service 
till maskinbyggare och eftermarknad. 
SSAB Services som består av koncepten 

Hardox Wearparts och SSAB Shape redovisas 
som en del av SSAB Special Steels.

• Hardox Wearparts är ett nätverk av företag 
som tillverkar slitdelar och erbjuder service. 
Nätverket som är representerat i över 70 
länder består av cirka 265 företag. SSAB har 
ägarintressen i 16 av dessa. Hardox Wear-
parts erbjuder reservdelar och rådgivning 
till den lokala eftermarknaden inom bland 
annat gruv-, infrastruktur-, återvinnings- och 
byggsektorn

• SSAB Shape kombinerar högklassiga stål-
produkter med konstruktions- och bear-
betningstjänster som erbjuds genom SSABs 
egna center för mervärdestjänster och ett 
världsomfattande oberoende nätverk av 
leverantörer inom plåtbearbetning

• Lagerförsäljning från egna lager är SSABs sätt 
att säkerställa god tillgänglighet till plåt när 
den behövs och där den verkligen förbrukas   

• Teknisk support ska underlätta för kunderna 
att utveckla sina verksamheter och produkter 
för att bli än mer konkurrenskraftiga. Genom 
att tillhandahålla breda tekniska generalister 
och riktigt erfarna specialister utgör det en av 
grundstenarna i Special Steels arbetssätt för 
att växa marknaden för höghållfasta stål 

MARKNADSFÖRHÅLLANDEN  
OCH EFTERFRÅGAN
SSAB Special Steels har verkat under 
utmanande marknadsförhållanden eftersom 
många branscher, till exempel gruvsektorn 
och marknaden för anläggningsmaskiner, 
har stagnerat eller varit på nedgång. Tunga 
transporter har varit ett av de segment som 
utvecklats starkast under det senaste året. 

Kundernas efterfrågan på lättare och mer 
hållbara produkter driver utvecklingen mot 
ökad användning av höghållfasta stål och 
slitstål. SSABs stål erbjuder en möjlighet 
att bygga lättare produkter med en längre 
livscykel på ett sätt som minskar slitaget på 
komponenterna, minskar bränsleförbruk-
ningen, ökar lyftprestanda och möjliggör 
högre lastkapacitet. Marknadspenetrationen 
för höghållfasta stål ökar på alla marknader, 
men andelen på tillväxtmarknader är 
betydligt lägre än på mogna marknader. 

MARKNADSOMRÅDEN  
OCH MARKNADSANDEL
SSAB Special Steels
• Finns representerat på de flesta av världens 

marknader. Marknadsandelarna varierer 
stort mellan olika produkter och geografier.
Störst andel återfinns inom seghärdade stål.

• Har en stark ställning på marknaden 
för de viktigaste kundsegmenten som 
anläggningsmaskiner, tunga transporter  
och eftermarknad

• Fokuserar på att växa den totala marknaden 
för höghållfasta stål genom att ständigt  
arbeta med uppgradering

• Har cirka 50 % av omsättningen i Europa och 
cirka 20 % i Nordamerika 

• Ser Latinamerika, Afrika och Asien som  
viktiga regioner för framtida tillväxt

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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STYRKOR
SSAB Special Steels är ledande i utveckling  
och tillverkning av slit-, konstruktions-,  
skydds- och verktygsstål.
• Världens bredaste produktportfölj
• Nära samarbete och gemensamma projekt 

med kunderna ger högre utvecklingstakt 
och ökad konkurrenskraft. 

• Välkända och mycket respekterade  
produktvarumärken 

• Långa kundrelationer
• Konkurrenskraftiga ledtider och tjänster på 

global nivå
• Stålservicecenter samt egna lager på cirka 

160 platser i mer än 50 länder
• En unik kombination av expertis när det 

gäller utveckling av stål, design och kunskap 
kring applikationer 

STRATEGI
SSAB Special Steels strävar efter att vara en 
global ledare inom slitstål, konstruktionsstål,  
skydds- och verktygsstål samt inom relaterade  
mervärdestjänster. 

Strategiska prioriteringar:
• Fokus på säkerhet i alla delar av divisionen
• Bibehålla ställningen som innovations  ledare 

med unika produkter och unika service-
tjänster

• Expansion inom service och eftermarknads-
tjänster genom Hardox Wearparts och  
SSAB Shape

• Nära samarbete med presumtiva och 
existerande kunder för att uppgradera till 
höghållfasta stål

• Hög tillväxt genom att bearbeta nya  
segment och nya marknader

KONKURRENTER
Internationella ståltillverkare som Dillinger Hütte, 
NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, 
ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE och Nucor.

När SSAB Special Steels säljer stål som produ-
cerats av en annan division inom företaget, 
redovisas intäkterna i SSAB Special Steels 
och avräkning görs mellan divisionerna 
till den kostnad som varorna sålts för.

• Synergi- och kostnadsbesparingsprogrammen slutförs 
och organisationen omorganiseras för att bättre stödja 
kundernas behov 

• Förbättrat fokus på säkerheten genom olika 
utbildningsinitiativ 

• Påbörjas utrullningen av nya, mer effektiva 
beställningssystem

• Lanseras Hardox HiTemp, som ska användas för hög 
slitstyrka vid höga temperaturer

• Lanseras Strenx 1100 MC för att bredda Strenx-
programmet ytterligare inom tunnplåtsområdet

• Lanseras konceptet EcoUpgraded som visar kunderna 
fördelarna med att använda höghållfasta stål för att 
minimera koldioxidavtrycket

• Startas ett projekt för koldioxidfria interna transporter i 
Oxelösund

• Utökas Hardox Wearparts-nätverket med 90 nya företag 
som går med i programmet

• Varumärkesprogrammen ”Hardox In My Body” och ”My 
Inner Strenx” förstärks och kontrakt undertecknas med 
fler än 100 nya företag

• Förbättras den lokala närvaron genom etablering av nya 
lager på tillväxtmarknader och etablerade marknader

2016 I KORTHET

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
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Olavi Huhtala (1962), EVP
Chef för SSAB Europe

SSAB EUROPE
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Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-,  
grovplåts- och rörprodukter

25 831 3,7
Nettoomsättning 2016

6 900
Antal anställda Stålleveranser 2016

 MKR MILJONER 
TON 39 % 48 %

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala omsättning

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala EBITDA

Tillväxt inom 
automotive- 
segmentet  
och andra  
premium-
produkter

Marknads-
ledare på 
den nordiska 
marknaden

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
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Övriga produktionsanläggningar innefattar 
färgbeläggningslinjerna i Finspång (Sverige) 
och i Kankaanpää (Finland). Divisionen 
tillverkar även rör i Tavastehus, Lappvik, 
Oulais, Pulkkila och Toijala (Finland) samt i 
Virsbo (Sverige) och har även andra produk-
tionsanläggningar i Nederländerna, Norge, 
Ryssland, Polen, Sverige och Storbritannien.

KUNDER OCH SLUTANVÄNDARE
SSAB Europes breda produktportfölj gör 
det möjligt att betjäna kunder inom olika 
segment och för ett brett urval applikationer.

SSAB Europe säljer produkterna både 
direkt till slutkunder och till service-
center och grossister. Vissa produkter 
för de nordiska och baltiska markna-
derna levereras även av Tibnor.

SSAB Europes huvudsakliga kundsegment
• Bygg och infrastruktur
• Automotive
• Industriella applikationer 
• Tunga transporter
• Energi 
• Entreprenadmaskiner
• Servicecenter 

 
SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvali-
teter till större OEM-företag inom sektorn för 
tunga och kommersiella fordon. På samma 
sätt som tillverkarna av personbilar, vill dessa 
tillverkare dra nytta av lättare produkter och 
mer effektiv bränsleförbrukning. Divisionen 
säljer även sina produkter till större tillverkare 
av jordbruksmaskiner. Grovplåt används i hög 
grad på den nordiska marknaden och i Europa 
inom energisektorerna, medan färgbelagda 
material används primärt av tillverkare av 
stålplåtstak och regnvattensystem, särskilt på 
de nordiska och östeuropeiska marknaderna.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
SSAB Europe har ett brett produktutbud 
med internationellt välkända produktvaru-
märken. Sträckgränsklasserna för varmvalsade 
produkter når upp till700 MPa. (Stålkvaliteter 
från denna gräns för varmvalsade produkter 
finns i SSAB Special Steels produktutbud.) 
Kallvalsade och galvaniserade produkter finns 
med brottgränser från 200 till 1700 MPa.
Produkterbjudandet inom SSE innehåller 
skräddarsydda produkter för olika användnings-
områden, alltifrån mjuka djuppressningsstål 
till ultrahöghållfasta stål för bilapplikationer. 
Dessutom erbjuder SSAB Europe ledande 
färgbelagda produkter anpassade för specifika 

SSAB Europe är en ledande producent av 
tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter 
av hög kvalitet. SSAB Europes processe-
ringscenter skräddarsyr produkter för 
kundernas behov. Fokus på att arbeta nära 
och förstå kunders behov och kunskap om 
produktion och användning av höghållfasta 
stål, i kombination med de mervärdes-
tjänster som våra kunder behöver, särskiljer 
SSAB Europe från andra ståltillverkare.

SSAB Europes fokus ligger på hemmamark-
naden i Norden och på utvalda tillväxtområden i 
kontinentala Europa, samt internationellt. SSAB 
Europes huvudsakliga produktionsanläggningar 
ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt 
i Luleå och Borlänge (Sverige). Produktionen 
är baserad på integrerade masugnsprocesser. 
SSAB Europes stålverk har en produktions-
kapacitet på 4,9 miljoner ton om året.

behov baserat på flera olika beläggningssystem 
och olika specialutvecklade stålkvaliteter. 

Det fullständiga produktsortimentet  
innefattar följande:
• Varmvalsade grovplåtprodukter
• Varmvalsade tunnplåtsprodukter
• Kallvalsade tunnplåtsprodukter
• Metallbelagda tunnplåtsprodukter
• Färgbelagda tunnplåtsprodukter
• Rör och profiler 
• Infraprodukter 

SSAB Europes organisation möjliggör hög 
tillgänglighet, korta leveranstider, avancerade 
logistiktjänster med hög leveranspre-
cision och en hög grad av flexibilitet för att 
uppfylla kundernas behov, särskilt inom 
Norden. Kunderna kan även få stål i de 
olika format som uppfyller deras behov 
bäst. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar 

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
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även teknisk rådgivning, utveckling och 
verkstadssupport, utbildning med mera.

ALLMÄNNA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN 
OCH EFTERFRÅGAN
Efterfrågan på stål i Europa har legat på 
historiskt sett låga nivåer under de senaste 
åren, men en måttlig tillväxt väntas under 
de kommande åren. Generellt är den 
europeiska ekonomin måttligt stark, men 
osäkerheten är hög och det finns flertalet 
risker. Det finns samtidigt stora regionala 
skillnader och en attraktiv tillväxt potential 
för SSAB Europes produkter och tjänster i 
ett antal geografiska områden och segment. 
Speciellt utvecklingen inom bilindustrin 
innebär intressanta tillväxtmöjligheter.

Stålbranschen i Europa präglas fortfarande av 
överkapacitet och av importen från produ-
center i andra delar av världen. Den europeiska 
stålbranschen kännetecknas generellt av 
tuff konkurrens, med en marginalpress om 
man jämför råvarupriserna med stålpriserna 
på marknaden. Prispressen varierar dock 
mellan olika produkter och påverkas också 
tidvis av åtgärder mot prisdumpning.

MARKNADSOMRÅDEN 
• I Norden är SSAB Europe marknadsledare 

med en komplett portfölj av stålprodukter 
av hög kvalitet 

• SSAB Europe har en ledande position inom 
vissa applikationer av avancerat höghållfast 
stål (Advanced High-Strength Steel, AHSS) 
för bilindustrin

• I Ryssland har en närvaro på marknaden 
byggts upp under de senaste åren

• SSAB Europe har ledande produkter och ett 
starkt produktvarumärke för färgbelagda 
produkter - GreenCoat

• SSAB Europe har en omfattande portfölj av 
högkvalitativa rörprodukter som utvecklats 
av företagets eget produktutvecklingsteam

• Norden står för cirka 50 % av omsättningen, 
resten av Europa för cirka 40 % och resten 
av världen för cirka 10 % 

Historiskt har SSAB Europe varit starkt i 
Västeuropa och idag ser vi ökade möjligheter att 
utveckla försäljningsaktiviteterna i Östeuropa.

De olika marknadssegmenten visar på bredden 
i SSAB Europes erbjudande till kunderna: 
bilindustri, tunga transporter, lyftverksamhet, 

gula maskiner/entreprenadmaskiner, 
offshore, jordbruk, byggindustri och energi.

SSAB Europe är Nordens enda tillverkare av 
stålrör med ett omfattande urval rörprodukter 
och profiler som uppfyller behoven inom 
bygg-, fordons- och tillverkningsbranscherna.

STRATEGI
Hemmamarknaden i Norden är en central del 
av SSAB Europes strategi och ambitionen är 
att fortsätta utveckla marknaden, inklusive 
mervärdeserbjudandet, samtidigt som vi 
upprätthåller vår ställning som den mest 
pålitliga leverantören och kundernas första val.

Att fortsätta växa affären av avancerade 
höghållfasta stål (AHSS) till bilindustrin på 
global basis med fokus på utvalda applika-
tionsområden samt att växa de mer unika 
stålprodukterna inom flera olika segment är 
andra viktiga strategiska fokusområden.

Sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki 
har skapat ett mer konkurrenskraftigt och 
flexibelt produktionssystem genom att stora 
synergier har kunnat realiseras och ett bättre 
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utnyttjande av produktionstillgångarna har 
uppnåtts. Samgåendet har också möjliggjort 
en optimerad produktportfölj baserad på de 
bästa produkterna från båda företagen.

Fortsatta effektiviseringar och produktivitets-
förbättringar är också en viktig del av SSAB 
Europes strategi och drivs primärt genom 
kontinuerliga förbättringar i hela organisationen.

I hela Europa ligger vårt fokus på att tillhan-
dahålla mervärdesmaterial till kunder 
på alla marknader och att genomföra en 
strategi som innebär selektiv tillväxt, snarare 
än försäljning av standardprodukter.

Strategiska prioriteringar:
• Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen
• Säkra och utveckla den nordiska hemma-

marknaden 
• Växa avancerade höghållfasta stål inom 

bilindustrin
• Växa mer unika produkter inom utvalda 

segment och marknader
• Realisera effektiviserings och produktivi-

tetsförbättringar samt förbättrad kvalitet 
och leveransprecision genom kontinuerliga 
förbättringar

STYRKOR
• Marknadsledare på den nordiska  

marknaden
• Nära samarbete med kunderna för att  

skapa en unik kundupplevelse
• Bred produktportfölj med unika och starka 

produktvarumärken
• Stor och växande kundbas i Europa
• Ledande tekniskt och i materialkunnande
• Flexibel produktionskapacitet
• Stålprodukter som är skräddarsydda för 

kundspecifika behov
• Starkt partner- och distributionsnätverk

KONKURRENTER
SSAB Europes huvudsakliga konkur-
renter innefattar ArcelorMittal, Dillinger, 
Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel 
Europe, US Steel och Voestalpine.

• Slutförs synergi- och 
kostnadsbesparingsprogram med ett 
resultat som överskrider målen

• Positiv utveckling inom säkerheten 
• Lanseras SSABs fem nya produktfamiljer, 

som har utvecklats för att möta specifika 
kundbehov

• Introduktion av flera nya produkter, 
bland annat varmvalsade stålkvaliteter 
för bilkarosser, Docol HR 800 och 1000, 
ett elförzinkat ultrahöghållfast stål 
för fordonets säkerhetsdelar, Docol 
1500 MZE, samt den ultrahöghållfasta 
konstruktionstunnplåten Strenx 1100 MC 

• Omstrukturering av divisionen för att 
bättre stödja strategiutvecklingen 

• Tas ett beslut om att investera mer 
än 500 miljoner kronor i den nordiska 
verksamheten i Tavastehus och Luleå 
för att stödja fordonstillväxtstrategin, 
öka produktionsstabiliteten och minska 
energikonsumtionen 

• Adient (tidigare del av Johnson Controls) 
belönar SSAB med Platinum Award för 
utmärkta leveranser

2016 I KORTHET
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Charles Schmitt (1959), EVP
Chef för SSAB Americas
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Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar 
grovplåt och coils av hög kvalitet 

SSAB main production sites

SSAB production sites

Sales coverage

10 639 1,9
Nettoomsättning 2016

1 200
Antal anställda Stålleveranser 2016

 MKR MILJONER 
TON 19 % 14 %

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala omsättning

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala EBITDA

Stark 
produktionsbas 
med industri-
ledande 
kvalitet och 
kostnadsposition

Nära 100 % 
skrotbaserad 
produktion
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Förutom de två stålverken har SSAB Americas tre 
klipplinjer; i Houston, Texas, St. Paul, Minnesota 
och Toronto, Ontario (Kanada). Dessa anlägg-
ningar har flexibilitet att hantera både SSABs 
stål och stål från externa leverantörer, och 
bearbetar plåtrullar (coils) av varierande bredd, 
dimensioner och kvaliteter för att uppfylla 
kundspecifika krav med en utökad servicemodell.

KUNDER OCH SLUTANVÄNDARE
SSAB Americas tillverkar ett brett urval av 
högklassiga stålprodukter, inklusive avancerade 
höghållfasta stål som används inom olika 
branscher. SSAB Americas säljer produkterna både 
direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter.

Huvudsakliga kundsegment:
• Energi: Gas, olja, offshore-strukturer,  

överföringstorn, vindkraftverk och  
petrokemiska tankar 

• Tunga transporter: Järnvägstransport, fartyg 
och offshore, jordbruk, skogsbruk och fiske 

• Byggverksamhet: Lyftutrustning, gula ma-
skiner/anläggningsmaskiner 

• Infrastruktur: Vattenöverföring,  
lagringstankar och broar

• Servicecenter: Stålplåt och -rullar 
• Gruvdrift: Grävmaskiner 

PRODUKTER:
• Grovplåt

 - Grovplåtsrullar
 - Värmebehandlad grovplåt
 - Normaliserad plåt

• Seghärdad plåt
• Övriga produkter

 - Varmvalsade plåtrullar
 - Kallvalsade plåtrullar
 - Metallbelagda produkter
 - Målade produkter

ALLMÄNNA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN 
OCH EFTERFRÅGAN
Den nordamerikanska grovplåtmarknaden har 
varit utmanande och den starka dollarn har 
varit en utmaning för industrin i USA. Importen 
från Asien har legat på en hög nivå och de låga 
oljepriserna har lett till minskade investeringar 
inom energisektorn. USA har haft en rekordstor 
importökning av ett slag som kan betraktas 
som osund konkurrens, vilket har haft en 
betydande påverkan på marknadsandelarna. 

Prognosen är en måttlig förbättring av stålmark-
naden, i linje med den allmänna förbätt-
ringen inom den amerikanska ekonomin. 
Återhämtningen inom segmenten för bygg- och 

SSAB Americas är den största producenten 
och leverantören av grovplåt i Nordamerika. 
SSAB Americas har en stark position genom 
en hög kostnadseffektivitet och hög kvalitet.

SSAB Americas moderna stålverk ligger i 
Mobile, Alabama och Montpelier, Iowa, och 
har en sammanlagd årlig produktionskapacitet 
på 2,4 miljoner ton. Båda verken använder 
en skrotbaserad metod med elektriska 
ljusbågsugnar för att tillverka stål. Stålverken 
är strategiskt belägna i ett område som är 
Nordamerikas industriella hjärta med tillgång 
till det strategiska södra hamnsystemet, 
vattenvägar mellan kusterna och de viktigaste 
järnvägarna, vilket ger en logistisk fördel.

I anslutning till stålverket har SSAB Iowa 
en modern forsknings- och utvecklingsan-
läggning i världsklass. Den har några av de 
mest moderna utrustningarna i världen för 
testning, simulering och metallografi. 

SSAB Alabama har en av världens 
mest avancerade seghärdningslinjer 
(quenching and tempering, Q&T) 
som har kapacitet att producera 300 
000 ton seghärdad grovplåt om året. 
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anläggningsarbeten förbättrar sysselsättningen 
inom byggsektorn och ökar användningen av 
den typen av utrustning. Bilindustrin förväntas 
fortsätta att växa under de kommande åren. 
Detsamma gäller för konstruktion, särskilt 
infrastruktur, när federala medel till investe-
ringar sprids efter att FAST-lagstiftningen har 
antagits. Vindkraftverk och annan utrustning 
för alternativ energi fortsätter att vara 
utmärkta applikationer för grovplåtprodukter.   

MARKNADSOMRÅDEN OCH  
MARKNADSANDEL
• SSAB är den största producenten och leve-

rantören av grovplåt i Nordamerika och har 
en marknadsandel på cirka 20–25 % 

• SSAB har en fortsatt stark ställning på  
marknaden inom kundsegmenten för energi 
och tung transport

• USA står för cirka 85 % av omsättningen, 
Kanada för 10 % och Latinamerika för 5 %  

STYRKOR
• Stark produktionsbas inom Nordamerika,  

med en branschledande kvalitet och  
kostnadsposition 

• Två moderna produktionsanläggningar,  
elektriska ljusbågsugnar (Electric Arc  
Furnaces, EAF) som använder återvunnet 
skrot som råvara

• Nära samarbete med kunderna för att utveckla  
unika, anpassade produkter och lösningar 

SSAB Americas har även engagerat 
sig starkt för miljön, vilket märks på 
de många återvinningsprojekten:
• Återvinningsprogram för gamla däck
• Återvinning av stoft från de elektriska  

ljusbågsugnarna
• Återvinnings-/sorteringsområden vid  

anläggningarna
• ISO-certifiering för kvalitets-, miljö-  

och säkerhetshantering (9001, 14001  
och 18001)

STRATEGI
SSAB Americas har som mål att bibehålla 
sin ledande ställning på grovplåtsmark-
naden och att gradvis utvidga kapaciteten 
i linje med tillväxten på marknaden. Vidare 
investeringsbeslut kommer att fattas baserat 
på bedömningarna av långsiktig tillgång och 
efterfrågan, och på möjligheten att upprätt-
hålla den ledande kostnadspositionen.
• Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen
• Erbjuda branschledande kundservice och 

e-handelslösningar
• Stärka den ledande ställningen som den 

mest kostnadseffektiva tillverkaren, med 
hjälp av kontinuerliga förbättringsprocesser

KONKURRENTER
SSAB Americas huvudsakliga konkurrenter är 
både lokala tillverkare, till exempel Nucor och 
ArcelorMittal, och importerade produkter.

• Mottar ett prestigefyllt leverantörspris och 
certifieringar av Trinity, John Deere, Komatsu och 
Caterpillar

• Lanseras en ny kundportal som redan har fler än 300 
registrerade kunder. Genom självservicewebbplatsen 
kan kunderna få tillgång till orderinformation, 
certifikat och mer

• Lanseras EcoSmart, ett nytt 
kundmedvetenhetsprogram för att visa sitt åtagande 
för en hållbar miljö 

• Fortsätter att prestera på topp när det 
gäller säkerheten och avslutar året väl över 
branschgenomsnittet inom säkerhetsarbetet, både 
när det gäller antal registrerade olyckor och antal 
olyckor med frånvaro

• Får toppbetyg inom kvalitet och e-handel i 
jämförelse med konkurrenter, baserat på en 
tredjepartsundersökning*

• Slutförs ett produktivitetsprojekt i smältverket i SSAB 
Alabama för att ytterligare förbättra produktiviteten 
och effektiviteten

• SSAB Iowa slår leveransrekord i maj 2016 då stålverket 
överträffar tidigare rekord för grovplåtleveranser och 
totala leveranser från 2008 och 2011 
 
* Källa: Jacobson Report

2016 I KORTHET
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TIBNOR
Mikael Nyquist (1963), VD
Chef för Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Omfattande 
produkt-
sortiment och 
specialiserade 
bearbetnings-
tjänster

10 000
Omkring 10 000 kunder i Norden 
och Baltikum

Expertis 
inom logistik 
och moderna 
kundservice-
lösningar

6 879 
Nettoomsättning 2016

1 100
Antal anställda

 MKR 12 % 4 %
Andel av 
SSAB-koncernens 
totala omsättning

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala EBITDA
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Tibnor levererar stål och metaller till industrin i 
Norden och Baltikum och erbjuder ett komplett 
utbud av stål, metaller och relaterade bearbet-
ningstjänster i linje med olika segments- och 
kundbehov. Tibnor spelar en viktig roll när det 
gäller att säkra SSABs ledarskap på hemma-
marknaden, där distributionsledet utgör en 
stor del av den nordiska stålmarknaden. 

Tibnor har byggt ett starkt varumärke genom 
att erbjuda ett stort produktutbud och att lägga 
stort fokus på mervärdeskapande bearbetnings-
tjänster, men även genom att erbjuda effektiva 
kund- och logistiklösningar. Vi är unika i Norden 
och Baltikum med en närvaro och ett arbetssätt 
som möjliggör en effektivare resursbalan-
sering mellan de olika ländernas enheter.

Tibnor bearbetar materialet - stål och andra 
metaller - innan levererans till kunden. Det 
innebär att de produkter som levereras till 
kunden kan användas direkt, utan ytterligare 

förberedelse. Företagets maskinpark har 
utrustning som är specialiserad på olika 
material, vilket innebär att vi kan möta 
kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre 
bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre 
i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.
Lager- och produktionsverksamheten utgör 
cirka 85 % av försäljningen och direktleveranser 
från stålverken står för resterande 15 %.

KUNDER OCH SLUTANVÄNDARE
Tibnors kunder är nordiska och baltiska indus-
triverksamheter, exempelvis OEM-tillverkare 
och underentreprenörer, som använder stål 
och metaller i sina produktionsprocesser och/
eller slutprodukter. Huvudsegmenten är: 
• Underentreprenad
• Verkstadsindustrin
• Fordonsindustrin
• Byggindustrin 

Tibnor har cirka 10 000 kunder 
i Norden och Baltikum.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
SSABs produktutbud står för cirka 45 % 
av Tibnors försäljning. Andra tillverkares 
handels- och specialstålsprodukter som 
Tibnor distribuerar innefattar maskinstål och 
långa produkter, till exempel balk, stång och 

hålprofiler för konstruktionsändamål, samt 
armeringsstål till byggnadsindustrin. Rostfria 
stål och metaller, främst aluminium och 
koppar, står för cirka 20 % av försäljningen.

För kunderna innebär outsourcing av icke-kärn-
verksamhet till en professionell, speciali-
serad partner en möjlighet att öka företagets 
generella lönsamhet och konkurrenskraft. 
Kunderna sparar investeringskapital, förbättrar 
produktionseffektiviteten, ökar flexibiliteten 
och minskar även materialspill och bidrar 
till att förbättra slutproduktens kvalitet.

Som ståldistributör är Tibnor en logistik-
expert med ett väl etablerat distributions-
system som arbetar med olika logistikflöden. 
Logistiklösningarna varierar från leveranser inom 
24 timmar från lager, till individuella materi-
alflöden som svarar mot kundens behov. För 
kunderna innebär det att materialet levereras i 
rätt tid och till rätt kvalitet. Vi kan leverera inom 24 

timmar, med en leveranssäkerhet på över 95 %, 
och med en leveransprecision mätt på dag.

Tibnor erbjuder även kunderna ett stort utbud 
av kontaktpunkter och supportservicelös-
ningar, beroende på behov och preferenser. 
Kunderna kan välja att använda e-tjänster som 
EDI och webshop eller få personlig service. 
Det gör det enkelt för kunderna att välja 
material, skapa sina egna erbjudanden, lägga 
beställningar, få tillgång till dokument eller 
att arbeta med automatiserade lösningar. 

ALLMÄNNA MARKNADS FÖRHÅLLANDEN 
OCH EFTERFRÅGAN
Cirka 55 % av allt stål som levereras i 
Norden tillhandahålls genom distributörer. 
Mervärdestjänsterna är av allt större vikt för 
industriella kunder, som i allt större utsträckning 
vill fokusera på sin kärnverksamhet.

MARKNADSOMRÅDEN OCH  
MARKNADSANDEL
Tibnor har en stark närvaro i Norden. Sverige 
står för ungefär hälften av omsättningen, 
Finland och Norge har båda cirka 20 %, och 
därefter följer Danmark och Baltikum.

Tibnor har en marknadsandel på cirka 20 % 
av den nordiska distributionsmarknaden.
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STRATEGI
• Vara en mötesplats för nordiska och baltiska

tillverkare och leverantörer där kunskaper
och erfarenheter från såväl oss som våra
kunder och leverantörer sammanstrålar för
smartare lösningar

• Vara kundernas och leverantörernas
förstahandsval när det gäller distribution
och bearbetning genom att vara en stark
partner med ett gemensamt arbetssätt
och genom att driva verksamheten i alla de
nordiska länderna

• Vinna marknadsandelar med hjälp av
Nordens bredaste produkt- och
tjänsteutbud

• Fortsätta att utveckla våra mervärdetjänster
genom vårt breda nätverk av högt
specialiserade bearbetningsenheter

• Bygga ut de digitala tjänsterna till hela
Norden

• Förbättra den interna effektiviteten genom
att nyttja kompetens, tillgångar och
köpkraft fullt ut på en nordisk nivå

STYRKOR 
• Marknadens bästa och mest utbyggda

nätverk i Norden
• Vi har professionella medarbetare med

hög kompetens som drivs av att lösa
kundernas behov

• Vi erbjuder ett stort produktutbud och
specialiserade bearbetningstjänster i
kombination med logistikexpertis, starka
distributionsnätverk och moderna
kundservicelösningar

• God leveransprecision och korta ledtider,
med tjänster som hjälper kunderna att
förbättra sina flöden

• Strategiska relationer med material-
producenter gör det möjligt att ge
högkvalitativ kundsupport när det
gäller val av material

KONKURRENTER
Tibnors konkurrenter är bland annat BE Group, 
Stena, Norsk Stål och Kontino och ett antal 
nationella, lokala företag och nischaktörer.

•  Slutförs synergi- och
kostnadsbesparingsprogram med ett
resultat som överskrider målen

• Initieras projekt för att flytta verksamhet
i Luleå till Linköping för att öka
effektiviteten

• Initieras projekt för att centralisera
komponentproduktion till Seinäjoki-
enheten i Finland för att öka
effektiviteten

•  Tibnor Direkt-konceptet som redan
används i Sverige implementeras i Finland

•  I juni firar Tibnor sitt 40-årsjubileum
• Under sommaren påbörjas expandering

av Seinäjoki bearbetningsenheten i
Finland (5 500 kvm)

•  Tibnor får motta utmärkelsen som ”Årets
leverantör” av Toyota Material Handling
Manufacturing Sweden AB

•  VD Mikael Nyquist tilldelas Silverbalken
år 2016

•  Tibnors Säkerhetsdag lanseras i oktober

2016 I KORTHET
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RUUKKI CONSTRUCTION
Sami Eronen (1971), VD
Chef för Ruukki Construction

Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster i Europa
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1) Exklusive jämförelsestörande poster
2) Informationen för jämförelseperioderna 2014 baseras på pro forma, som om SSAB ägt Rautaruukki hela 2014

Verksamma  
både inom  
bostäder  
och andra  
byggsegment

Erkänt 
Ruukki-
varumärke

5 304 
Nettoomsättning 2016

2 500
Antal anställda

 MKR 9 % 6 %
Andel av 
SSAB-koncernens 
totala omsättning

Andel av 
SSAB-koncernens 
totala EBITDA

15
Verksamhet i 
15 länder
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Pärnu (Estland) och Kopylov (Ukraina). 
Ruukki Constructions största stålleverantör 
är SSAB Europe. Externa stålleverantörer, 
huvudsakligen i Central- och Östeuropa och 
Ryssland, spelar en mindre roll. Divisionens 
konkurrenskraft säkerställs genom marknads-
mässig prissättning från alla leverantörer.

KUNDER OCH SLUTANVÄNDARE
Ruukki Constructions kunder är versamma 
inom många områden i flera länder. 
De viktigaste beslutsfattarna är:  
• Arkitekt- och strukturdesigners
• Ledande entreprenörer och  

installationsföretag
• Fastighetsägare och -utvecklare
• Återförsäljare av takprodukter för bostäder 

samt plåtslagare
• Villaägare

VIKTIGASTE AFFÄRSSEGMENT
• Kommersiellt och industriellt byggande
• Bostadsbyggande

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
• Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för 

bostadsbyggande
• Komponenter som sandwichpaneler,  

bärande takplåt och fasadbeklädnader för 
kommersiella konstruktioner och  
bostadskontruktion

• Stomlösningar används i kommersiellt och 
industriellt byggande

• Produkterna och tjänsterna optimeras efter 
kundernas behov

• Design och installation

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
GENERELLA DRIVKRAFTER PÅ MARKNADEN
Ruukki Construction är verksamt både inom 
bostadsbyggande och annat byggande. 

Generella drivkrafter på marknaden:
• Alla konstruktionssegment inom allt ifrån 

bostäder och detaljhandel till kommersiellt 
och industriellt byggande, påverkas av utveck-
lingen inom informationsteknologi, ändrade 
kundbeteenden och nya krav inom hållbar-
hetsområdet

• Det har gjort att miljövänligare, smartare 
lösningar ökar i popularitet och att öppenhet 
inom miljöområdet blivit en norm

Ruukki Constructions tjänster inkluderar 
design, tillverkning och installation av 
byggstommar, fackverksstrukturer och tak. 
Tjänsterna finns tillgängliga antingen på 
produktspecifik basis, eller optimerade som 
ett paket från en och samma leverantör.

Produktportföljen inkluderar stålbaserade struk-
turer, som stålstommar och sandwichpaneler, och 
profilerade byggnadskomponenter, som bärande 
takplåt och takprodukter för bostadskonstruktion. 
Ruukki Constructions mål är att erbjuda produkter 
med en hög ekonomisk, teknisk och arkitektonisk 
prestanda och att främja hållbarheten i våra 
kundkonstruktioners alla faser av livscykeln.

Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig 
över 15 länder. De huvudsakliga produktions-
enheterna finns i Seinäjoki, Alajärvi, Vimpeli 
och Ylivieska (Finland), Zyrardow och Oborniki 
(Polen), Obninsk och Balabanova (Ryssland), 
Gargždai (Litauen), Tunari (Rumänien), 
Anderslöv, Järnforsen och Landsbro (Sverige), 

• Investeringingshorisonten minskar och  
efterfrågan ökar på byggnader som kan  
ändras för att tillgodose förändrade behov 

• Ökat behov av renoveringar
• Byggbranschen blir mer serviceinriktad

MARKNADSOMRÅDEN  
OCH MARKNADSANDEL
• Norden representerar ungefär 60 % av Ruukki 

Constructions försäljning, medan Baltikum 
står för 10 %, Central och Öst europa för 20 % 
och Ryssland och CIS för 10 %

STRATEGI 
Takprodukter för bostadskonstruktion:
ERBJUDA EN ENKEL OCH TILLFÖRLITLIG 
LÖSNING FÖR KUNDERNA

• Lägga fokus på en hög servicenivå för  
nyckelkunder och förbättra  
tillgängligheten för produkterna

• Enkla och tillförlitliga lösningar som  
stöds av en god e-service

• Skalfördelar i produktionen,  
harmonisering av råmaterial för att  
förbättra effektiviteten 

Byggkomponenter:
FOKUS PÅ HELA BYGGNADSLIVSCYKELN

• Skilja sig från konkurrenterna genom att 
erbjuda en energieffektiv, arkitektonisk och 
hållbar portfölj 
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Byggsystem:
ATT VARJE DAG FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN 
UTAN ATT KOMPROMISSA MED SÄKERHETEN, 
KVALITETEN ELLER KUNDSAMARBETET 

• Lägga fokus på samarbetet med våra kunder 
på de valda marknaderna och i de prioriterade 
segmenten

• Lägga fokus på kostnadsoptimering och  
-effektivitet i alla projektfaser och funktioner till 
fördel för slutkunderna – ett projekt, ett team

STYRKOR
• Starkt varumärke i viktiga kundsegment
• Produkt och serviceinnovationer som drar 

fördel av avancerad teknik 
• Kvalitativa, hållbara, certifierade produkter  

med omfattande garantier 
• Stora expertkunskaper som täcker ram-  

och fackverksstrukturer, konsultationer,  
tillverkning och installation, optimerad från  
en och samma tillverkare

• Produktionskapacitet som kan möta de krav 
som ställs på stora projekt

• Goda expertkunskaper inom stålbyggnadsmaterial

KONKURRENTER
Byggnadskomponenter och bostadstak:
• Komponentleverantörer som Kingspan,  

Paroc, Trimo, Lindab, Weckman Steel,  
Metall Profil, Balex Metal och Blachy 
Pruszynski

• Byggverksamhet inom globala stålbolag
• Små, lokala företag
• Alternativa byggmaterial 

Byggsystem:
• Stålramstillverkare
• Upphandlingsmodeller baserade på  

smådelsprojekt 
• Alternativa byggmaterial

• Effektivitetsprogram minskar 
kostnadsbasen

• Olika projekt som inkluderar 
design, produktion och installation 
av stålstommar påbörjas i Norge, 
Sverige och Tjeckien 

• Nya Ruukki Express 
försäljningsoutlets öppnas i Lettland, 
Polen och Finland

• Ruukki Construction firar 20 år  
i Tjeckien

• Sami Eronen utses till chef för  
Ruukki Construction

• Lansering av kundvärdeserbjudandet 
”Building your tomorrow” 

• Webbplatsflytt till ny teknisk 
plattform

• Lansering av takmaterialet Ruukki 
Classic Silence 

• Lansering av fasadsystemet Ruukki 
Emotion

2016 I KORTHET
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HÅLLBART ERBJUDANDE
SSABs produkter utgår från
ett hållbarhetsperspektiv
och är grunden i det
värdeerbjudande som vi
erbjuder våra kunder och
andra intressenter. Kärnan
i verksamheten består av
att utveckla och producera
avancerat höghållfast och
seghärdat stål, som är
starkare än standardstål.
SSAB kan därmed hjälpa
kunderna att producera
lättare och starkare
produkter, vilket minskar
deras miljöpåverkan.
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SÅ HÄR ARBETAR VI MED KUNDERNA

I motsats till många stålföretag som endast säljer 
via distributörer, arbetar SSAB även direkt med 
OEM-företag, tillverkare och underleverantörer 
via sin egen säljpersonal. Vi stödjer våra kunder 
så att de kan utveckla bättre och mer konkur-
renskraftiga produkter. Detta ger slutkunden en 
högre produktivitet och därmed lägre kostnader.  

För att förbli branschledande kommer SSAB att 
fortsätta att investera i forskning och utveckling, 
teknisk kundsupport och gemensamma 
innovativa samarbetsprojekt som syftar till att 
få ut det bästa möjliga av SSABs höghållfasta 
och avancerade höghållfasta stål. Samtidigt 
strävar SSABs egen organisation efter att uppnå 
högsta standard i termer av produktkvalitet, 
kortare ledtider och tillförlitliga leveranser.

UTVECKLING I SAMARBETE  
MED KUNDERNA
Så tidigt som möjligt under utvecklingen 
av en ny produkt – oavsett om det är ett 
tippflak, en dumper eller en kran – arbetar 
SSABs kvalificerade ingenjörer med att stödja 
kunden i att utveckla lösningar som använder 
varje stålkvalitet på bästa sätt. På så sätt gör 

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete  
med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya 
produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att  
ständigt förbättra erbjudandet.

SSAB det möjligt för kunderna att producera 
starkare, lättare och mer hållbara slutprodukter. 

Med ett omfattande nätverk av lokala service-
center, tillhandahåller SSAB tjänster för monte-
ringsfärdiga produkter och stålbearbetning så att 
kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. 
Våra servicecenter kan leverera spaltade band, 
plåt som kapats till önskad längd och andra format 
enligt kundens specifikationer. På så sätt kan 
kunden öka effektiviteten i sin produktion, minska 
avfall och förbättra kvaliteten på slutprodukten.

SSAB Shape kombinerar högklassiga stål produkter 
med tekniska tjänster och bearbetningstjänster 
som erbjuds med ett världsomfattande nätverk  
av bearbetningsleverantörer.
• Anpassad produktutveckling och  

ingenjörskunskap
• Omfattande designsupport och tjänster för 

färdigmonterade produkter
• Pålitliga, skräddarsydda logistik- och lagertjänster 

SSAB Tech Support har en hög närvarograd 
lokalt över hela världen och kan besöka kunderna 
med kort varsel för att lösa akuta problem eller 

inleda samarbete kring utvecklingsprojekt 
på längre sikt. SSAB Tech Support kan 
besvara kundernas allmänna frågor om 
design, svetsning, formgivning och slitage, 
och teamet har ett nära samarbete med 
SSABs specialistgrupper vid Knowledge 
Service Centers för frågor som kräver mer 
djupgående sakkunskap. Tech Support 
är den första kontaktpunkten för kunder 
som vill få teknisk support från SSAB.

FORSKNING OCH UTVECKLING
SSABs sakkunskap kring höghållfasta stål 
baseras på kontinuerlig och fokuserad 
forskning och utveckling. SSAB genomför 
marknadsdriven forskning och utveckling, 
med fokus på produktutveckling, kundapp-
likationer och processutveckling. Relevanta 
kundsegment identifieras genom en 
strukturerad process där lättare, starkare 
och mer hållbara stålapplikationer uppfyller 
kritiska funktioner och ger mervärde.

SSABs forskningsarbete styrs från utgångs-
punkten att SSABs produkter ska vara första-
handsvalet för kunder över hela världen 
och sätta en hög standard för prestatanda 
inom de utvalda marknadssegmenten.

Forsknings- och utvecklingscenter
• Borlänge och Oxelösund (Sverige) 
• Brahestad och Tavastehus (Finland)
• Montpelier (Iowa, USA) 
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Nästan en fjärdedel av medarbetarna 
vid dessa forskningsanläggningar har 
doktorsexamen från toppuniversitet 
inom olika tekniska områden. Denna 
unika kunskapsbas lägger grunden för 
spjutspetsforskning inom stålindustrin. 
Utöver produktförbättringar fokuserar 
forsknings- och utvecklingsteamen även 
på produktions- och processutveckling.

SSABs forskning och utveckling inriktas 
huvudsakligen på avancerade höghåll-
fasta stål och slitstål, med betoning på de 
segment där kraven på stålet är särskilt 
hårda. Bättre miljöprestanda har även 
varit en viktig drivkraft för utvecklingsar-
betet. Detta märks i höghållfasta stål som 
möjliggör en mer energieffektiv transport 
och lägre koldioxidutsläpp. Slutligen är 
kunskapen om produktionsprocesser, 
återvinning av material och en effektiv 
användning av resurser även mycket viktiga 
delar av SSABs forskning och utveckling.

SSABs centrala faktorer för 
forskning och utveckling:
• Marknadsdriven forskning och utveckling
• Kvalificerade och skickliga medarbetare

SSABs samarbete med kunder

MAXIMERAT 
KUNDVÄRDEVÅRT ERBJUDANDE

DESIGN-
LÖSNINGAR

TEKNISK
SUPPORT

MARKNADSFÖRING 
& ONLINETJÄNSTER

STÅLMATERIAL 
OCH DELAR

CUSTOMER 
CARE/LOGISTIK

EFTERMARKNADS-
TJÄNSTER

• Effektiv portfölj- och projekthantering
• Fokus på effektiv problemlösning
• Arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete 

och innovation
• Starka externa nätverk

BALANSERAD PROJEKTPORTFÖLJ
För att förbli marknadsledare inom höghåll-
fasta stål måste SSAB upprätthålla ett 
långsiktigt perspektiv för forskning och 
utveckling. Därför inser SSAB nödvänd-
igheten av långsiktig utveckling och vissa 
projekt kan pågå så länge som fem till tio år. 

Utvecklingsprojekten inleds med utgångspunkt 
från kunderna, förändringar i omvärlden eller 
marknadsanalys eller utvecklas kring grund-
läggande behov som avser stålets centrala 
egenskaper. SSAB strävar efter att uppnå 
en god balans mellan dessa kategorier.

EFTERMARKNADSVERKSAMHET
Eftermarknaden har alltid utgjort en viktig 
del av SSABs verksamhet. Mycket av SSABs 
kunnande kommer från erfarenheter 
inom reservdels-, reparations- och under-
hållsverksamheten, där nya idéer föds 
och många nya produkter utvecklas.

Hardox Wearparts:
• Ett internationellt nätverk för kunder som 

tillverkar komponenter av Hardox slitstål
• Erfarenhet och data från nätverket 

används för att vidareutveckla utbudet, 
inklusive utveckling av lösningar för  
kundernas eftermarknadsbehov 

Hardox Wearparts är en helhetsleve-
rantör av slitstål – nätverket betjänar 
kunder inom eftermarknad och inom 
branscher som gruvdrift, stenbrott och 
återvinning. För att betjäna kunder i 
dessa segment, har SSABs slitstålsportfölj 
utvidgats för att innefatta hårdpåsvets 

och kompletterande produkter. Vi kan 
mäta och identifiera slitningar på befintlig 
utrustning, analysera användningsförhål-
landen och behov samt beräkna fördelarna 
med användning av nya och förbättrade 
verktyg, till exempel 3D-skanning eller 
beräkningsverktyget Wear Calc. 

Tillsammans med över 265 företag som 
ingår i nätverket Hardox Wearparts, 
fortsätter SSAB att växa och utveckla 
verksamheten över hela världen. 
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30 %
lättare släp med SSABs 
höghållfasta stål jämfört 
med användning av 
traditionella stålkvaliteter

MILJÖMÄSSIGA FÖRDELAR MED SPECIALSTÅL

Lägre fordonsvikt innebär högre nytto-
lastkapacitet, lägre bränsleförbrukning 
och minskade utsläpp. Vikten på släp som 
tillverkas av SSABs höghållfasta stål kan 
minskas med upp till 30 % jämfört med 
användning av traditionella stålkvaliteter. 

I tillämpningar som lyftutrustning, där det 
krävs hög bärförmåga, möjliggör använd-
ningen av höghållfasta stål starkare konstruk-
tionslösningar. Samtidigt minskas konstruk-
tionens materialtjocklek, vilket leder till 
minskad materialvikt som kan leda till lägre 
bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Fordonstillverkarna efterlyser även lätta, 
hållbara material med bra miljöegenskaper 
och som framställts med hög resurseffekti-
vitet. SSABs kallvalsade avancerade höghåll-
fasta stål gör det möjligt att utveckla säkrare 
och lättare fordon med lägre utsläpps-nivåer.

 Våra avancerade höghållfasta stål har 
utvecklats särskilt för säkerhetstillämpningar 
bilar, där kraven är höga vad gäller låg vikt 
och hög energiupptagningsförmåga. 

ÖKAD LIVSLÄNGD FÖR  
MASKINER OCH UTRUSTNING
SSABs slitstål är seghärdade (Q&T) stål som 
används för olika maskiner och utrustningar 
inom segmenten gruvdrift, stenbrott, återvinning 
och vägbyggnad. Alla dessa tillämpningar 
förutsätter att stålet är hårt och starkt, vilket är 
utmärkande för seghärdade stål. Användning 
av seghärdat stål i skopor, krossar, schaktblad, 
kvarnar och tippvagnar ger extra slitstyrka, 
vilket i sin tur förbättrar maskinernas prestanda 
och förlänger deras livslängd. Dessutom 
medför lättare maskiner kostnadsmässiga 
fördelar för slutanvändarna och minskad 
miljöpåverkan under maskinernas livstid.

LÄGRE ENERGIANVÄNDNING OCH  
FÖRBÄTTRAD MILJÖPRESTANDA  
GENOM YTBELÄGGNINGAR
SSAB utvecklar nya, effektiva ytbeläggningar 
som minskar energianvändningen och under-
hållskostnaderna, förbättrar ytans hållbarhet 
och förlänger byggnaders livslängd. Det finns 
flera olika beläggningar som bidrar till en 
mer miljövänlig och hållbar konstruktion. 

2016 lanserade SSAB konceptet SSAB 
EcoUpgraded, som belyser miljöfördelarna med 
att uppgradera till höghållfasta stål, innebärande 
lägre utsläpp tack vare lägre vikt, förbättrad 
bränsleekonomi och ökad livslängd, och också 
att SSABs kunder använder mindre mängd 
stål när de uppgraderar till höghållfasta stål.

OPTIMERAD VIKT OCH BRÄNSLEFÖR
BRUKNING INOM TRANSPORTSEGMENTET
De miljömässiga och ekonomiska fördelarna 
med att använda höghållfasta stål är betydande 
för aktiva konstruktioner som släp, lastbilar, 
materialhanterings- och lyftutrustning samt 
entreprenadmaskiner. För dessa tillämp-
ningar kan fordonens vikt minskas genom 
användning av SSABs höghållfasta stål som 
möjliggör användning av tunnare plåttjocklek 
och ny konstruktionsdesign. Ny design kan 
även minska produktionskostnaderna, till 
exempel genom mindre behov av svetsning. 

SSAB erbjuder kunderna ett brett urval av höghållfasta och slitstarka 
stål som möjliggör en mer effektiv energi- och materialanvändning 
samt ger styrka och hållbarhet för de tillämpningar där de 
används. Lättare fordon innebär även högre lastkapacitet och lägre 
bränsleförbrukning.

Termiska beläggningar reflekterar solinst-
rålning när de används på byggnadens 
utsida och värmestrålning vid användning på 
byggnadens insida, vilket ger minskad energi-
användning för uppvärmning och kylning. 

Vissa beläggningar är delvis baserade på 
vegetabilisk olja i stället för fossil olja – en 
teknik som SSAB har patent på och som 
är unik på marknaden. Resultatet är en 
förbättrad ytbelagd stålprodukt med längre 
livslängd och mindre miljöpåverkan.

SSAB Special Steels
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HUR MAN SPARAR KOLDIOXID 
Med höghållfasta stål kan slutprodukten göras 
lättare (mindre mängd producerat stål). Med 
slitstarka höghållfasta stål håller slutprodukten 
också längre (längre livslängd). Med lägre 
vikt behöver slutprodukten mindre mängd 
bränsle för samma sträcka (lägre bränsle-
förbrukning). Färre turer för samma last är 
resultatet när den reducerade egna vikten 
leder till ökad nyttolast (högre kapacitet). 

CASE:

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp – SSABs koncept EcoUpgraded

Målet med SSABs koncept EcoUpgraded är att hitta tillämpningar med 
god potential för att minska koldioxidutsläppen under användningsfasen. 
SSAB kan för varje specifik tillämpning jämföra de potentiella 
koldioxidbesparingarna i användningsfasen med koldioxidutsläppen  
under tillverkningen och på så vis identifiera de produkter som kan  
dra mest nytta av en uppgradering till höghållfasta stål.
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TRANSPORT-
EFFEKTIVITET

MINDRE MÄNGD 
PRODUCERAT STÅL

 TOTALT BIDRAG TILL 
CO2-BESPARINGAR

LÄGRE VIKT

HÖGRE KAPACITET

>90 %
<10 %

LIVSLÄNGDLÄNGRE

SÅ HÄR SPARAR 
MAN KOLDIOXID

LIVSLÄNGD

C
O

2
-U

TS
LÄ

P
P

SLUTPRODUKT, STANDARD

SLUTPRODUKT, ECOUPGRADED

LI
V

SL
Ä

N
G

D

ÅTERBETALNINGSTID FÖR CO2

CO2 EFFEKT 
FRÅN EN 

STANDARDMASKIN

YTTERLIGARE CO2-BESPARINGAR 
MER ÄN KOMPENSERERAR FÖR 
KLIMATPÅVERKAN FRÅN 
PRODUKTIONEN

y

ÅTERBETALNINGSTID FÖR CO2

y

ÅTERBETALNINGSTID FÖR CO2 
Genom att uppgradera med stål från SSAB kan 
användare snabbt kompensera för koldioxid-
utsläpp från stålproduktionen under använd-
ningen av produkten. När break-even har 
uppnåtts fortsätter tillämpningen att leverera 
besparingar som motsvarar många gånger 
den ursprungliga koldioxidbelastningen.
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CASE:

EcoSmart – SSAB Americas nya program för kundmedvetenhet 
lanserades under 2016

EcoSmart-programmet lyfter fram de vikti-
gaste egenskaperna både hos produkter och 
processer inom SSAB Americas stålproduktion. 
Inget har förändrats i hur stålet framställs eller 
när det gäller organisationens engagemang 
för hållbarhet. EcoSmart är helt enkelt ett 
sätt att berätta för kunder och andra externa 
målgrupper om det arbete SSAB Americas 
redan gör när vi producerar våra miljömässigt 
hållbara stål. Budskapen om fördelarna handlar 
bland annat om stålets återvinningsbarhet, 
återvinning av vatten, avfallsminimering 
och ökad användning av förnybar energi. 

SSAB Americas strategiska kunder fick infor-
mation om EcoSmart under året i kundmöten 

och genom annan kommunikation. Säljteamen 
har lärt kunderna på vilket sätt det stål som 
tillverkas av SSAB Americas är överlägset vad 
gäller minimal miljöpåverkan och varför det är 
det smartaste valet. Kunderna i programmet har 
fått broschyrer och annat material. Därtill har de 
nu EcoSmart-etiketter och -loggor på alla stål de 
köper från SSAB Americas, och det syns också 
i pappersform, som fakturor och orderbekräf-
telser. Därmed får de en extra försäljnings-
fördel i relationen med sina egna slutkunder.

SSAB Americas stora OEM-kunder 
började ta del av EcoSmart-programmet 
under 2016. Programmet lanseras 
för andra kunder under 2017.

När det gäller hållbarhet gör SSAB Americas en stor skillnad. För att 
uppmärksamma Jordens Dag (Earth Day), lanserade divisionen i april 
2016 ett nytt program med syftet att informera kunderna i USA om 
företagets engagemang för en hållbar miljö. I korthet; SSAB Americas 
har produkter och processer som minskar belastningen på vår planet, 
och EcoSmart är ett sätt att kommunicera det.
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CASE:

“Förändringens vindar – mindre motstånd, mera last”

LASTVÄXLARCONTAINRAR
Dessa containrar uppgraderades från 355 MPa 
standardstål till Hardox 450 och lastkapaciteten 
ökade därmed med 2 100 kg för det totala 
fordonet, inklusive tre containrar. Det ger 
möjlighet till högre nyttolast och minskar 
även bränsleförbrukningen för ett tomt 
fordon. Genom att ta bort förstyvningar på 
sidorna har även luftmotståndet och därmed 
bränsleförbrukningen minskat ytterligare.

SSAB ECOUPGRADED

Bränsleförbrukning, full last 0,69 l/km

Bränsleförbrukning, olastad 0,35 l/km

Fordonsanvändning per år 100 000 km/år

Viktkritiska transporter 50 %

Servicelivslängd 12 år

Stål sparat genom ökad slitstyrka 0 kg/livscykel

Viktminskning 2 100 kg

Total vikt uppgraderade delar 7 650 kg

Tomvikt* 26 700 kg

Total nyttolast* 37 300 kg

Maximal vikt* 64 000 kg

* Gäller för hela ekipaget; lastbil med släp.

SSAB EcoUpgraded
På SSAB arbetar vi tillsammans med våra kunder 
för att kontinuerligt uppgradera stål samt 
applikationers design. SSAB EcoUpgraded sparar 
koldioxid både under stålproduktionen och 
under den färdiga produktens hela livslängd.

Vid angiven återbetalningstid för koldioxid 
kompenserar utsläppsminskningen produk-
tionsutsläppen för de uppgraderade delarna. 
Därefter erhålls även ytterligare besparingar 
under produktens fortsatta användning. 
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CASE:

Stål kan göra skillnad i elbilar

SSABs huvudsakliga fokus är att hålla vikten 
nere och kostnaderna så låga som möjligt, 
eftersom elbilar blir allt mer populära på 
marknaden. Det innebär att efterfrågan på 
kallvalsade AHSS-stål kommer att bli större 
än någonsin, i syfte att driva innovationer 
som leder mot en mer hållbar framtid.

Eftersom vikten påverkar bilens rullmot-
stånd kommer användningen av starka, 
lätta stållösningar att vara mycket viktig. 

Behovet av eldrivna fordon växer snabbt. Ett problem för elbilar 
är den förhållandevis korta räckvidden. Även om en viktig fråga 
är hur batterierna kan göras mer effektiva, kan vi öka elbilens 
räckvidd genom att göra den lättare. SSABs avancerade kallvalsade 
höghållfasta stål (AHSS) är en kostnadseffektiv lösning som bidrar 
till lägre vikt och därmed bättre räckvidd. Våra Docol AHSS används 
redan i många delar i eldrivna fordon.

Elbilsbatterier är dyra och de måste skyddas mot 
skräp på vägen eller läckande farliga material 
vid en eventuell kollision. Batteriskydd som 
tillverkas av Docol AHSS-stål kan hjälpa till att 
ge högsta möjliga skydd med lägsta möjliga vikt 
och är dessutom mycket kostnadseffektivt.

Kallvalsade AHSS-stål och eldrivna fordon är ett 
exempel på hur vi kan bidra till att minska de globala 
koldioxidutsläppen och förbättra bilarnas prestanda, 
vilket ger biltillverkarna en god konkurrensfördel.
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HÅLLBARA KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

Ruukki Constructions tjänster inkluderar design, tillverkning och 
installationen av byggramar, fasadstrukturer och tak. Tjänsterna finns 
tillgängliga antingen på produktspecifik basis eller optimerade som ett 
paket från en och samma leverantör. 

Produktportföljen inkluderar stålbaserade 
strukturer, som stålramar och sandwich-
paneler, och profilerade byggnadskom-
ponenter, som bärande takplåt och 
takprodukter för bostadskonstruktion. 

20 %
lägre energiförbrukning 
årligen genom att använda 
Ruukki Constructions 
energipaneler istället för 
traditionella paneler

20 %. Det har varit stor efterfrågan på Ruukki 
life-panelerna, i synnerhet i Norden. Idag 
utgör life-panelerna en betydande andel 
av de paneler som tillverkas i Norden.

Ruukki Constructions solenergilösningar för 
tak och fasader gör det möjligt att använda 
solenergi för uppvärmning av hushållsvatten 
och boendeutrymmen såväl som för elpro-
duktion. Produktfamiljen Solar lanserades år 
2014. Intresset för dessa nya lösningar har ökat 
långsamt men stadigt. I syfte att göra det lätt 
för kunden att köpa dessa system finns även 
produktpaket för Solar-lösningar tillgängliga. 

Eftersom en fysisk byggnad alltid har en 
funktionell påverkan och bidrar till att 
forma sin omedelbara omgivning, erbjuder 
Ruukki Construction sina kunder de bästa 
möjliga utbudsalternativen för att främja en 
hållbar användning av arkitektoniska medel. 
Ramlösningar gör det möjligt att ändra 
lokalerna vilket ger en effektiv användning 
av byggnaden också på lång sikt. Ruukki 
Constructions fasadprodukter erbjuder 
stora möjligheter att göra en byggnad som 
passar in i den omedelbara omgivningen. 
Liberta Solar, Ruukki on-wall solar och 
Ruukki emotion är exempel på nya möjlig-
heter för hur byggnadsbeklädnaden kan 
användas för att framhäva hållbarheten.

ERBJUDA KUNDER VÄRDE  
I HÅLLBAR KONSTRUKTION
Under de senaste åren har Ruukki Construction 
utvecklat sitt hållbara kundvärdeerbjudande så 
att det inte bara omfattar produkter, utan även 
affärskoncept som tillgängliggör mervärden för 
slutanvändare. Ruukki Construction medverkade i ett 
projekt för att bygga en lokal med nära noll energi-
förbrukning vid Tavastehus yrkeshögskola HAMK i 
Finland. Uppförandet av lokalen slutfördes 2015. 
Det pilotaffärskoncept som utvecklades för projektet 
visar att bättre hållbarhetsprestanda innebär lägre 
kostnader och därmed högre lönsamhet i inves-
teringen jämfört med traditionell byggteknik.

Byggnadsprojektet lyckades hålla ytterligare inves-
teringar på mycket låg nivå. En analys av byggnads-
lösningen visar på en uppskattad energiförbrukning 
som är upp till 20 % lägre än den mycket energief-
fektiva lösning som användes i investeringskalkylen. 
De följande stegen kommer att bestå i att verifiera 
energibesparingarna under pilotprojektets första år 
och tillämpa affärsmodellen på andra kundprojekt.

Den färdiga byggnaden innehåller flera av Ruukki 
Constructions innovativa energilösningar: Energy-
paneler, solenergilösningar, energipålar och 
moderna sätt att producera energi för att uppfylla 
lokalens energikrav. Investerare har visat ett stort 
intresse för den här typen av byggnader och för 
de goda miljöprestanda de representerar. 

Våra produkter erbjuder hög ekonomisk, 
teknisk och arkitektonisk prestanda och 
främjar hållbarheten i våra kundkonstruk-
tioners alla faser i livscykeln. Låg energiför-
brukning och goda hållbarhetsprestanda 
blir ett allt viktigare konkurrensmedel.

MER HÅLLBARA BYGGNADER
Energisnåla lösningar, produkter med 
låg materialåtgång och kontinuerlig 
innovation är de viktigaste initiativen i 
Ruukki Constructions hållbarhetsstrategi. 

Ruukki energy-panel har funnits på 
marknaden i några års tid och är väletablerad 
i Ruukkis produktportfölj. Användningen 
av Ruukki energy-panelerna med deras 
goda egenskaper avseende isolering och 
lufttäthet kan minska den årliga energiför-
brukningen med 20 % jämfört med tradi-
tionella paneler eller fasadlösningar.

Ruukki life-panelerna använder återvunnet 
material och minskar därmed deras påverkan 
på den globala uppvärmningen med hela 
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FÖRETAGSIDENTITET OCH VARUMÄRKEN

SSABs renommé och styrkan i SSABs varumärken hör till företagets 
mest värdefulla tillgångar. Alla företagets varumärken har samma 
modervarumärke: SSAB.

SSAB står för hållbarhet och prestanda. Vi samar-
betar med våra kunder för att ta fram nya och bättre 
lösningar i hela värdekedjan. Vårt yttersta mål är att 
förbättra prestandan och minska de miljömässiga 
avtrycken i våra kunders produkter och processer.  

SSAB har ett flertal varumärken och kanaler, med 
ett heltäckande erbjudande inom höghållfasta 
stål, från högspecialiserade produkter under 
eget varumärke till kommersiella kvaliteter. 

PRODUKTVARUMÄRKEN
SSAB har ett starkt fokus på slutanvändaren 
och en varumärkesstrategi som innebär att 
kunderna kan dra fördel av starka varumärken.

SSAB har två av marknadens mest välkända 
varumärken: Hardox och Strenx, båda med 
en unik, global position på marknaden. 

• Hardox är ett globalt ledande varumärke 
inom slitstål, designat för maximal nyttolast 
och längre brukstid

• Strenx är ett varumärke som omfattar kon-
struktionsstål, designade för hållbara och 
lätta lösningar 

Hardox In My Body:
Om denna logotyp finns på produkten verifierar 
det att produkten har tillverkats med Hardox-slitstål 
och inte någon imitation med sämre kvalitet.

My Inner Strenx:
My Inner Strenx är en kvalitetscertifiering för 
applikationer som använder Strenx-stål. 

SSAB säljer också slitstål till distribu-
törer genom varumärket Raex. 

I SSABs varumärkesportfölj ingår dessutom: 
Docol, Toolox, Armox och GreenCoat. 

Dessutom finns det fem produkt-
grupper där SSAB-namnet ingår:   
• SSAB Domex
• SSAB Form
• SSAB Weathering
• SSAB Boron
• SSAB Laser Plus 

Mer information om produktvarumärkena finns på:

www.ssab.com
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STRUKTUR FÖR VARUMÄRKESHANTERING

VARUMÄRKETS ROLL

SSABs varumärke Den främsta målgruppen
för SSAB utgörs av
kunderna (distributörer,
tillverkare, OEM-företag)
och kapitalinvesterarna
samt av nuvarande och
framtida medarbetare.

Kunder (tillverkare,
OEM-företag),
slutanvändare

Kunder (tillverkare,
OEM-företag,
distributörer),
slutanvändare

Kunder
(distributörer,
tillverkare,
OEM-företag)

Välkända varumärken:
Globala varumärken
med unik ställning
på marknaden

Riktade varumärken

SSAB-varumärkta
produkter

LOGOTYP FRÄMSTA MÅLGRUPPERNA

SSAB Domex SSAB Laser®Plus SSAB Form SSAB Weathering SSAB Boron

Titta på videon

Titta på videon Titta på videon Titta på videon Titta på videon

Titta på videon

SSABs två dotterbolag har sina egna företagsvarumärken:
• Tibnor är Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster
• Ruukki Construction har behållit varumärket Ruukki och dess logotyp efter sammanslagningen 

mellan SSAB och det finska företaget Rautaruukki år 2014. Rautaruukki använde Ruukki som 
marknadsföringsnamn  

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=obNpnvEXv3I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1CVzMny-CCY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ydX5qESZCIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N-dCOi908mc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6Mb3kBnJMng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pIzJAYuDTUE&feature=youtu.be


SSAB 2016 AFFÄRSÖVERSIKT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT GRI REPORT FINANSIELLA RAPPORTER 2016

INTRODUKTION OMVÄRLDSFAKTORER STRATEGI VÅR VERKSAMHET HÅLLBART ERBJUDANDE HÅLLBAR VERKSAMHET ANSVARSFULL PARTNER 55

HÅLLBAR VERKSAMHET
SSABs fokus på operationell 
effektivitet säkerställer 
att företaget arbetar på 
ett så hållbart sätt som 
möjligt. SSAB arbetar med 
kontinuerliga förbättringar 
i syfte att minimera utsläpp 
genom att öka material- 
och energieffektivitet. 
Medarbetarna ska 
erbjudas en trygg och 
säker arbetsplats med 
möjligheter till individuell 
och professionell utveckling.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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SSABs största produktionsanläggningar

SSABs produktionsorter

Försäljning

PRODUKTIONS
ANLÄGGNINGAR

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag  
med omkring 15 000 anställda i över 50 länder. 
Produktionen sker i Sverige, Finland och USA. 
Det finns mindre produktionsanläggningar 
och stålservicecenter över hela världen. 
Dessa anläggningar innefattar en färdigställ-
ningslinje i Shanghai för kunder i Asien och 
stålservicecenter i Norden och Baltikum.

Borlänge, Sverige
Etablerat: 1878
Tunnplåt
SSAB Europe
Anställda: 1 800

Luleå, Sverige
Etablerat: 1941
Ståltillverkning
SSAB Europe
Anställda: 1 100

Tavastehus, Finland
Etablerat: 1972
Tunnplåt och rör
SSAB Europe
Anställda: 900

Brahestad, Finland
Etablerat: 1960
Ståltillverkning, grovplåt och 
tunnplåt
SSAB Europe
Anställda: 2 500

Mobile, Alabama, USA
Etablerat: 2001
Grovplåt
Skrotbaserad EAF-stålproduktion
SSAB Americas
Anställda: 600

Montpelier, Iowa, USA
Etablerat: 1997
Grovplåt
Skrotbaserad EAF-stålproduktion
Forsknings- och utvecklingscenter
SSAB Americas
Anställda: 500

Oxelösund, Sverige
Etablerat: 1913
Ståltillverkning, grovplåt
SSAB Special Steels
Anställda: 2 100

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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HÅLLBAR OCH EFFEKTIV PRODUKTION

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem med 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA som tillsammans 
har en årlig produktionskapacitet på 8,8 miljoner ton stål. I syfte att 
överträffa konkurrenterna och uppnå ledande lönsamhet i branschen 
under de kommande åren, har SSAB både minskat de fasta kostnaderna 
och ökat den strukturella flexibiliteten i produktionssystemet. 
Framgent fokuserar SSAB på ständiga förbättringar med målet att 
öka produktiviteten genom att engagera samtliga medarbetare i 
förbättringsarbetet. SSAB har även åtagit sig att kontinuerligt verka för 
att minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten.

FLEXIBILITET OCH FÖRBÄTTRAD  
KOSTNADSEFFEKTIVITET 
Sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki 
under 2014 skapade ett mer konkurrenskraftigt 
och flexibelt produktionssystem för stål i Norden. 
SSAB har fem masugnar – en i Luleå, två i 
Brahestad och två i Oxelösund, vilket ger en total 
kapacitet på cirka 6,4 miljoner ton. SSAB kan 
driva tre, fyra eller fem masugnar, beroende på 
marknadens efterfrågan vid varje given tidpunkt. 

De senaste åren har SSAB genomfört stora inves-
teringar vid produktionsenheterna.  
SSABs masugn i Luleå renoverades och  
moderniserades helt under 2015. Masugnarna  

i Brahestad i Finland moderniserades år 2011  
och Oxelösund under 2010. Ett injektions-
system för pulveriserat kol har ersatt ett tidigare 
system för injektion av tung eldningsolja i 
masugnarna i Brahestad. Detta har medfört 
en mer kostnadseffektiv stålproduktion och 
lägre kostnader för råvaror. En ny varmapparat 
för Oxelösunds största masugn har även ökat 
produktionseffektiviteten från och med 2015. 

Kommande större investeringar omfattar en 
modernisering av betningslinjen i produktionen  
i Tavastehus, Finland och en ny blåsmaskin för 
råjärnsproduktionen i Luleå. Dessa investeringar  
kommer att stödja SSABs tillväxt inom automotive,  

förbättra produktions stabiliteten och minska 
energiförbrukningen. Investeringarna på  börjades  
i slutet av 2016.

Vid samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki 
lanserades en rad besparingsprogram och 
projekt för att realisera synergieffekter. Jämfört 
med tidpunkten för samgåendet, kommer 
dessa åtgärder att minska SSABs kostnadsnivå 
med totalt över 3,0 miljarder i årstakt, med 
full effekt från och med 2017. Den största 
delen av dessa synergier skapas genom en mer 
flexibel produktions struktur, strukturföränd-
ringar, produktionseffektivitet och optimering 
av råvaror. SSAB strävar efter att ha bäst 
basservice, det vill säga de kortaste ledtiderna 
och den högsta leveranssäkerheten. Sedan 
sammanslagningen har ett omfattande arbete 
genomförts för att öka produktionseffektiviteten, 
förbättra leveranssäkerheten till kunderna och 
minska komplexiteten i produktionssystemet. 

Sammanslagningen med Rautaruukki har 
medfört en möjlighet att specialisera produk-
tionen och fördjupa kunskapen om specifika 
kvaliteter på respektive produktionsort och 
samtidigt behålla och utveckla ett brett produkt-
utbud. Detta har lett till förbättrad produkt-
kvalitet och optimering av stålverkens kapacitet. 
Exempel på detta är att produktionen av metall-
belagda produkter har flyttats från Borlänge till 

Tavastehus samt konsolideringen av  
produktionen av färg belagda produkter från  
fyra linjer till tre. 

En annan del av produktionseffektiviteten är 
att harmonisera och standardisera arbets-
metoderna. I den nya organisationen kan flera 
produktionssystem erbjuda samma stålkvalitet, 
vilket innebär att SSAB kan flytta produktionen 
mellan olika enheter, beroende på marknadens 
efterfrågan och var kunden befinner sig.

Processerna och den interna produktiviteten 
utvecklas kontinuerligt genom utbildning och 
tillämpning av SSABs ledningsfilosofi, SSAB 
One, som är baserad på ”lean-principer”. 
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https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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Fortsatt fokus på att bibehålla en ledande 
kostnadsposition i Nordamerika
SSAB har fortsatt strategin att bibehålla den 
ledande kostnadspositionen i Nordamerika. 

SSAB driver två moderna stålverk i USA, vilka har 
en årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner 
ton. Stålverken är belägna i Alabama och Iowa 
och elektriska ljusbågsugnar används för stålpro-
duktionen. Nästan 100 % av de råvaror som 
används under processen utgörs av metallskrot. 

Stålverken är strategiskt belägna i de södra 
och centrala delarna av USA och täcker 
därigenom Nordamerikas industriella kärna, 
med tillgång till det strategiskt viktiga södra 
hamnsystemet, vilket ger logistiska fördelar. 
SSAB Americas har även tre anläggningar för 
formatklippt plåt (cut-to-length, CTL) i Houston 
i Texas, St. Paul i Minnesota och Toronto i 
Kanada. CTL-anläggningarna har flexibilitet att 
behandla internt producerat stål såväl som 
stål från externa leverantörer. Tillsammans ger 
de fem anläggningarna inom SSAB Americas 
ett flexibelt nätverk med anläggningar som 
producerar, behandlar och levererar stål på ett 
effektivt sätt till kunder i hela Nordamerika och 
som anpassar sig till marknadsförhållandena 
snabbare än någon av konkurrenterna. 

SSAB Alabama har en av världens mest 
avancerade härdningslinjer (Q&T), med 

kapacitet att härda 300 000 ton grovplåt 
per år, medan SSAB Iowa har ett av världens 
mest avancerade forsknings- och utvecklings-
centrum. Dessa anläggningar möjliggör intern 
utveckling av teknik, kontinuerliga förbätt-
ringar och ett avancerat produkterbjudande 
såväl som ledande service för kunderna.  

SSAB Americas har utvecklat en tydlig strategi 
för att optimera användningen av råvaror och 
energi och därigenom minimera kostnaderna. 

Minskad miljöpåverkan från stålproduktionen
SSABs största miljöpåverkan uppstår 
vid de större produktionsenheterna; 
Luleå, Borlänge, Oxelösund, Brahestad, 
Tavastehus, Mobile och Montpelier. 

Produktionen av stål från järnmalm förbrukar 
mycket kol och de råvaror som används vid 
produktionen (till exempel koks och kol) är 
de huvudsakliga källorna till koldioxidutsläpp. 
Energianvändningen bidrar också till utsläpp av 
koldioxid. Ståltillverkningsprocessen har kontinu-
erligt moderniserats och förbättrats så att den har 
blivit ytterst effektiv. Därför är SSABs masugnar i 
Europa några av de mest effektiva i världen med 
avseende på minimering av utsläpp. Det finns 
flera orsaker till detta – användning av högvärdiga 
råvaror i form av järnmalmspellets, koks av hög 
kvalitet och effektiva, kontinuerliga processer för 
driften av masugnarna. Ett stort antal användbara 

restprodukter som värme, gas, slagg och stoft 
återvinns för att minimera användningen av 
inköpt energi och uppkomsten av avfall. 

Genom att använda återvunnet stål- och 
metallskrot i stålproduktionen sparar vi 
naturresurser och ökar materialeffektivi-
teten, vilket leder till lägre koldioxidutsläpp. 
Vid den skrotbaserade produktionen i USA 
ligger koldioxidutsläppen betydligt lägre än 
det som genereras i samband med malms-
baserad ståltillverkning. SSAB använder 
ungefär 20 % metallskrot för ståltillverk-
ningen i Norden och nästan 100 % i USA.

Den kontinuerliga utvecklingen av åtgärder för 
miljöförbättringar säkras genom övervakning av 
vår prestanda i jämförelse med miljölednings-
systemet och våra miljömål. SSABs miljöarbete 
utgår från koncernens miljöpolicy och de 
internationella standarderna ISO 14001 och 
ISO 50001 för miljö- och energiledningssystem. 
Samtliga SSABs produktionsanläggningar har 
tredjepartscertifiering enligt ISO 14001. 

Branschomfattande samarbeten är viktiga för 
att identifiera nya tekniska lösningar som kan 
minska miljöpåverkan från ståltillverkningen. 
SSAB deltar i olika nationella och internatio-
nella projekt tillsammans med forskningsin-
stitut och branschorganisationer för fortsatt 
forskning och identifiering av ny teknik.

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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Material- och energieffektivitet i produktionen
Utsläppen från stålproduktionen är följs noga 
upp och kan minskas ytterligare genom att 
kontinuerligt minska material- och energi-
användningen i processerna. Lägre materi-
alförbrukning innebär att vi får ut mer från 
mindre material, vilket leder till förbättrad 
effektivitet i användningen av naturresurser. 
Järn- och stålproduktion ger upphov till en 
rad olika restprodukter. Återanvändning av 
material i ståltillverkningen minskar behovet 
av nya råvaror, vilket ger minskade koldioxid-
utsläpp och mindre avfall. Material som inte 
kan återanvändas internt kan vidareförädlas till 
biprodukter och säljs externt, vilket ger intäkter 
samtidigt som koldioxidutsläppen minskar då 
de ersätter naturresurser i andra branscher.

SSABs produktionsprocesser är energiintensiva. 
Systematiskt arbete kring energianvändning 
och energiåtervinning i alla anläggningar, såväl 
som elproduktion från processgaser i vissa 
stålverk, säkerställer hög energieffektivitet 
och begränsar utsläppen. Processgaser som 
masugnsgas, koksverksgas och konvertergas 
genereras under järn- och ståltillverkningen. 
Ånga och varmvatten produceras också. Dessa 
energiflöden återvinns för att generera el 
och värme, vilket sparar ytterligare fossila 
bränsle resurser. De energirika gaser som inte 
kan användas i stålproduktionen används i 
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• Vid samgåendet mellan SSAB och 
Rautaruukki lanserades en rad 
besparingsprogram och projekt för 
att realisera synergieffekter. Jämfört 
med tidpunkten för samgåendet, 
kommer dessa åtgärder att minska 
SSABs kostnadsnivå med totalt över 
3,0 miljarder i årstakt, med full effekt 
från och med 2017 Den största delen  
av dessa synergier skapas genom 
en mer flexibel produktionsstruktur, 
strukturförändringar, produktions-
effektivitet och optimering av råvaror

• Framgent fokuserar SSAB på ständiga 
förbättringar med målet att uppnå 
betydande produktivitetsökningar, 

genom att engagera samtliga med-
arbetare i förbättringsarbetet

• SSAB, LKAB och Vattenfall initierade 
under 2016 ett långsiktigt projekt för 
att arbeta mot en stålprocess som 
baseras på vätgas

• Råstålsproduktionen uppgick till  
7 988 (7 593) miljoner ton

• Den totala energianvändningen var  
8 990 (8 381) GWh. Användningen av 
köpt energi låg på  7 795  
(7 267)GWh

• 1 195 (1 114) GWh el producerades 
från återvunnen energi

• Direkta koldioxidutsläpp uppgick till 
9 981 (9 448) tusen ton 

lokala kraftverk, vilket förser SSAB med ca 45 
(43) % av den el som krävs för stålproduk-
tionen i Sverige och Finland. Värme genereras 
i konvertrar där järn omvandlas till stål. Sedan 

1980-talet har återvunnen värme använts för 
att producera fjärrvärme i Luleå, Brahestad 
och Oxelösund. Den återvunna värmen står 
för ca 90 % av det lokala fjärrvärmebehovet. 

2016 I KORTHET

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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CASE:

En koldioxidfri järnframställning

SSAB har redan idag ett av världens mest 
koldioxideffektiva produktionssystem. Samtidigt 
innebär dagens teknik att SSAB är Sveriges 
enskilt största utsläppare av koldioxid. Företagen 
i HYBRIT projektet har tillsammans startat 
arbetet för att utveckla en produktionsprocess 
som släpper ut vatten istället för koldioxid. 

Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie 
där alla förutsättningar ska kartläggas pågår 
fram till slutet av 2017. Därefter följer ett mer 
konkret forsknings- och utvecklingsprogram i en 

pilotstudie fram till 2024 och slutligen är planen 
att försök ska genomföras i en demonstrations-
anläggning fram till 2035. Energimyndigheten 
har beslutat att stödja förstudien med 
ett bidrag på 6,7 miljoner kronor.

Ett framgångsrikt projekt skulle innebära 
ett stort bidrag till ett fossilfritt Sverige. 
För att projektet ska kunna genomföras 
krävs dock fortsatt betydande nationella 
insatser från staten, forskningsinstitut och 
högskolor under en period av 20–25 år.

SSAB, LKAB och Vattenfall initierade gemensamt under 2016 ett 
långsiktigt projekt som kan innebära ett genombrott i strävan att 
minska utsläppen. Projektet kallas HYBRIT och innebär en stålprocess 
som baseras på vätgas istället för kol. HYBRIT är en förkortning av 
Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. 

Järnmalmspellets

H2+H20
Vätgas och vatten

Vätgas
H2

JÄRNSVAMP

Fe2O3+H2= 2FeO+H20

FeO+H2= Fe+H2O

https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-CorporateGovernanceReport-2016-SE.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-GRIReport-2016-EN.pdf
https://www.ssab.com/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2016/SSAB-FinancialReports-2016-SE.pdf
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CASE:

SSAB satsar på koldioxidfria interna transporter

SSAB i Oxelösund, Sverige, kommer i ett unikt projekt tillsammans med 
forskningsinstitutet TFK och Kalmar, en del av Cargotec, att utveckla 
och testa koldioxidfria interna transporter som drivs av vätgas och 
bränsleceller.

Inom SSAB finns en betydande intern trans-
portverksamhet med truckar och andra fordon. 
Där används i dag främst fossila bränslen som 
energikällor. Totalt utnyttjas ett femtiotal olika 
fordon för interna transporter i Oxelösund.

SSAB i Oxelösund ska, tillsammans med Kalmar 
och TFK, under 2017 och 2018 genomföra ett 
demonstrationsprojekt där en tung 14-tons 
gaffeltruck ska förses med bränsleceller och 
drivas med vätgas. Det innebär att utsläppen 
från trucken blir vatten. Gaffeltrucken ska 
användas under ordinarie drift för interna 
transporter och intern hantering vid SSAB i 
Oxelösund och testas under 5-8 månader, 
dygnet runt. Effekterna av att använda 

bränsleceller kommer att analyseras och 
utvärderas utifrån bland annat energieffek-
tivitet, miljöeffekter samt driftekonomi.

-Det här är ett mycket bra projekt för SSAB 
i Oxelösund, där vi konkret kan utreda 
möjligheterna för att minska vårt fossilbe-
roende. Förutom att vi helt byter bränsle får 
vi på köpet en bättre maskin, säger Jacob 
Sandberg, platschef på SSAB i Oxelösund.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan 
SSAB, Kalmar och forskningsinstitutet TFK – 
TransportForsK. Projektet har en budget på över 
10 miljoner kronor, med Energimyndigheten, 
SSAB och Kalmar som huvudfinansiärer.
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HÖGPRESTERANDE ORGANISATION

En högpresterande organisation är ett viktigt element i SSABs strategi 
och en väsentlig möjliggörande faktor för att företaget ska kunna 
uppnå sina ambitiösa strategiska mål. 

SSAB och Rautaruukki gick samman 2014. 
Sedan dess har organisationen omformats 
och förenklats så att SSAB står bättre 
rustat att möta marknadens efterfrågan. 
I slutet av 2016 hade antal anställda 
minskat med drygt 2 500 jämfört med 
tidpunkten för förvärvet av Rautaruukki.

En högpresterande organisation ger en struktur 
för att anpassa handlingar, beteenden och 
färdigheter till den strategiska riktningen och 
de kompetenser som verksamheten kräver.  
Det finns fyra huvudsakliga priori-
teringar som syftar till att skapa en 
högpresterande organisation:
• Förbättrad säkerhet med målsättningen  

att vara världens säkraste stålföretag
• Förbättrad produktivitet genom  

kontinuerliga förbättringar 
• Stärka prestationskulturen 
• Utveckla ledarskapet och medarbetar- 

engagemanget

SSAB ONE – VÅR LEDNINGSFILOSOFI
SSAB One är vår gemensamma lednings
filosofi. Den omfattar SSABs vision, 
värderingar och principer som tillsammans 
stakar ut riktningen och en strategisk 
ram för företaget. Att vi använder ordet 
”ledning” innebär inte att filosofin endast 
avser cheferna, utan den är relevant för 
var och en av SSABs medarbetare. Vi 
kan endast lyckas involvera alla i SSABs 
utvecklingsarbete när alla medarbetare 
är väl insatta i vår ledningsfilosofi. SSAB 
One ger oss en gemensam ram och 
ett språk för företagets olika delar. 

SSAB One är en gemensam nämnare 
för förbättringsstrukturen inom SSAB. 
Genom att säkerställa att vi förstår SSAB 
One och att företagets vision är vårt 
gemensamma syfte, följa våra värderingar 
samt använda våra principer kommer 
vi uppnå våra grundläggande mål. 

SSAB One har två målsättningar:
• Förbättra våra flöden baserat på efterfrågan 

från kunder
• Involvera och engagera alla medarbetare i 

kontinuerliga förbättringar 

Principer:
• Normalläge: Vi kan bara bli bättre om vi 

har definierat och visualiserat det normala 
tillståndet. Detta gör det lättare för alla att 
se hur säkerhet, kvalitet och effektivitet åter-
speglar vårt sätt att arbeta. Det är lätt att se 
avvikelser och åtgärda dem omedelbart

   

Vision

Värderingar

Principer

Lära och förbättra

Kundbehovet styrRätt från mig

Normalläge

En starkare, lättare och mer hållbar värld

Vi fokuserar på 
kundens affär

Vi tar ansvar Vi överträffar 
förväntningar

SSAB ONE

SSAB One
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STÄRKA PRESTATIONSKULTUREN 
Engagemang och prestation mot mål 
Det är ett centralt element för SSAB som 
högpresterande organisation att enskilda 
prestationer ligger i linje med företagets 
strategiska riktning. Tydlighet avseende målen 
och förväntningarna på prestationer, såväl som 
feedback, är viktiga möjliggörande faktorer 
för att kunna hantera förändringar och uppnå 
resultat på ett effektivt sätt. Vid årliga resultat 
och planeringssamtal kan alla medarbetare och 
chefer följa upp resultat, ge ömsesidig feedback, 
diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen, planera 
framtida prestationer och personlig utveckling. 
SSAB ser över och justerar belöningsstrukturer 

kontinuerligt för att se till att mål och resul-
tatstyrning stöds på ett effektivt sätt. Våra 
chefs- och medarbetarkriterier är viktiga för att 
exemplifiera hur vi värderar en bra prestation. 
Det är viktigt att vi matchar möjliga kandidater 
med utvecklingsmöjligheter för att kunna 
utveckla en högpresterande organisation.

Mångfald ger möjligheter 
Våra framgångar är starkt beroende av våra 
medarbetares kompetens och engagemang. 
SSAB har en global verksamhet, med cirka 
15 000 medarbetare med varierande 
demografisk bakgrund i fler än 50 länder. Det 
är väsentligt att vi utnyttjar denna mångfald 
- en förutsättning för att vi ska kunna möta 
våra kunders behov. Att vi uppskattar och 
arbetar för mångfald är dock inte tillräckligt 
för att öka vårt medarbetarengagemang 
och finansiella resultat. SSAB strävar efter 
att uppnå ett inkluderande ledarskap och 
företagskultur, vilket innebär att medarbe-
tarna känner tillhörighet och att de har jämlika 
möjligheter att bidra och vara framgångsrika.

Traditionellt sett är stålbranschen mansdo-
minerad och SSAB är, med 19 % kvinnliga 
medarbetare, inget undantag. Vi anser att en 
förbättrad balans mellan könen bidrar positivt 
till vår prestationskultur och gör att vi bättre kan 

möta våra kunders behov. I syfte att öka antalet 
kvinnor i den högsta ledningen lanserade SSAB 
under 2015 ett mångfaldsmål som syftar till att 
kvinnor ska inneha 30 % av företagets högsta 
ledningsbefattningar vid slutet av 2019. 

SSAB har som långsiktigt mål att öka antalet 
kvinnliga medarbetare i hela företaget. 
Kvinnor på höga ledningsbefattningar 
fungerar som viktiga förebilder för andra, 
vilket är en faktor som driver utvecklingen. 
För att ytterligare påskynda denna process 
har vi under 2016 startat ett internt mentor-
program. Programmet var framgångsrikt och 
kommer hållas igen under 2017. Processen 
är ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte för både 
mentorn och adepten, där de kan utmana 
varandra, utbyta erfarenheter, vidga sina 
perspektiv och bygga nätverk över hela  
organisationen. SSAB har även flera andra  
initiativ för att öka medvetenheten om  
och främja mångfald och integration  
inom företaget:
• Interna workshops och sessioner som  

fokuserar på mångfald och inkludering  
med seniora chefer

• Global chefsförsörjning 
• Global medarbetarundersökning
• Konsortieprogram för ledarskapsutveckling
• Nätverk och interna mentorprogram 

• Vår ledningsfilosofi, SSAB One, är ett viktigt 
verktyg för hur vi kan integrera och arbeta 
med inkludering i vårt dagliga arbete

• Samarbete med andra företag och myndig-
heter: På flera platser i Sverige samarbetar 
SSAB med de lokala kommunerna för att 
skapa praktikplatser för personer med olika 
bakgrund, inklusive utlandsfödda personer. 
Deltagarna får en möjlighet att vara en del av 
en arbetsplats, lära sig ett annat språk och att 
lära känna arbetsmarknaden i Sverige

• För att säkerställa att de olika initiativen inom 
detta område genomförs enligt planerna, har 
SSAB utsett en samordnare för mångfaldsar-
betet på koncernnivå 

GLOBAL PROCESS FÖR CHEFSPLANERING
En stark tillgång till potentiella chefer är inte 
bara ett krav för en högpresterande organi-
sation, utan även ett strategiskt val för SSAB. 
Ledare är av högsta vikt för att uppnå resultat, 
skapa en inkluderande kultur samt hantera 
förändringar. Företaget använder en global 
process för chefsplanering och årliga utvär-
deringar för att säkerställa ett fast grepp om, 
och förståelse för, vår ledarskapskapacitet. 

SSAB identifierar interna potentiella ledare  
och utvecklar deras färdigheter på ett syste-
matiskt sätt. Målsättningen är att ha interna 

• Rätt från mig: Var och en av oss säkerstäl-
ler att vi gör saker rätt redan från början. 
Vi förhindrar att eventuella fel går vidare i 
produktionsflödet. Vi har ett systematiskt 
sätt att hantera avvikelser och fel och lära 
oss av dem 

• Lära och förbättra: Utveckling är en del av 
det dagliga arbetet. Chefer coachar sina 
team och ger varje medarbetare förutsätt-
ningar att bidra med sin kunskap och sitt 
engagemang

• Kundbehovet styr: Vi förstår kundens behov 
och fokuserar på att förbättra alla aktivite-
ter som skapar värde för kunden
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kandidater för att tillsätta chefs positioner.  
I denna process utvärderas alla chefer på 
SSAB mot företagets ledarskaps kriterier 
och successionsplaner upprättas. 

Resultaten från chefskartläggningen används 
aktivt i divisionerna och på koncernnivå 
under hela året för riktade aktiviteter inom 
kompetensutveckling, bemanning och som 
stöd för organisationsutvecklingen.

Medarbetarengagemang
SSAB genomför medarbetarundersökningar 
för att mäta engagemang och ge medarbetare 
möjligheter att ge uttryck för åsikter kring sin 
arbetssituation. Undersökningarna bidrar till 
förståelsen av drivkrafterna bakom medarbetarnas 
engagemang och till att identifiera förbättrings-
områden relaterade till ledarskap, prestationer 
och engagemang. Resultatet av undersökningarna 
används på alla organisationsnivåer, med början i 
koncernledningen. Under 2016 har vi bland annat 
använt resultaten för att förbättra vår process för 
medarbetarsamtal. Ett annat exempel hur under-
sökningen använts är att produktionsteamen 
utvecklat nya och bättre arbetssätt för att hantera 
konflikter.Baserat på undersökningens resultat 
ansvarar varje chef för att planera, genomföra 
och följa upp förbättringar med sitt eget team.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

SSAB strävar efter att bli det säkraste stålföretaget i världen, med en 
nollvision avseende olyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdomar. 
Vår högsta prioritet är att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för 
våra medarbetare, uppdragstagare och besökare. 

SÄKERHETEN I FOKUS
Varje medarbetare hos SSAB har ett personligt 
ansvar för att arbeta säkert varje dag. Detta är 
ett grundläggande krav för att arbeta hos SSAB. 
Arbetarskydd är en viktig del av hur vi bedriver 
vår verksamhet och är integrerat i vårt lednings-
system. Utöver säkerheten fokuserar SSAB även 
på förebyggande hälsovård och hälsovård för att 
främja medarbetarnas totala välmående. För att 
uppnå målet med noll olyckor och arbets- 
relaterade skador kommer SSAB att göra  
följande:

• Säkerställa att säkerheten beaktas i alla 
aktiviteter och beslut i hela företaget

• Samarbeta för att förebygga olyckor och 
arbetsrelaterade sjukdomar genom att 
identifiera, utvärdera och eliminera risker

• Systematiskt identifiera och eliminera de 
bakomliggande orsakerna till inträffade 
olyckor och händelser, i syfte att förhindra 
att sådana upprepas

• Se till att ledningen och linjeorganisationen  
ansvarar för arbetsmiljöarbetet, med 
hjälp av specialister inom området. Alla 
SSAB-medarbetare är ansvariga för sin egen 
och andras säkerhet i sin egen arbetsmiljö.  
Vi måste avbryta arbetet och instruera 
kollegor och leverantörer om de tar risker 
eller bryter mot säkerhetsbestämmelserna. 
Allt arbete som inte utförs på ett säkert sätt 
måste avbrytas

• Säkerställa att alla chefer föregår med gott 
exempel. De är ansvariga för arbetsmiljön 
och måste uppträda som goda förebilder

• Säkerställa att alla medarbetare får alla 
nödvändiga instruktioner, samt den utbild-
ning och den utrustning som krävs för att 
kunna arbeta säkert 

• Uppfylla eller överträffa alla tillämpliga 
lagar, regler och SSABs egna krav

• Fastställa tydliga mål och genomföra regel-
bunden uppföljning för att se till att dessa 
mål uppfylls
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SÄKERHETSLEDNING INOM SSAB 
I syfte att förbättra säkerheten har SSAB en 
företagsövergripande grupp med säkerhets-
experter och en ledningsgrupp för säkerhets-
arbetet. Ledningsgruppen består av erfarna 
chefer från alla SSABs divisioner, samt från 
dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction. 
Gruppen är det beslutsfattande organet 
för företagsövergripande säkerhetsfrågor. 
Gruppen ansvarar också för att främja en positiv 
säkerhetskultur inom företaget. Gruppens 
ordförande under 2016 var Sakari Kallo, Vice 
President Operations inom SSAB Europe. 

Expertgruppens huvudsakliga syfte är att 
dela information och kunskap om divisio-
nernas säkerhetsprogram, uppnådda resultat, 
bra arbetsmetoder, allvarliga incidenter 
och rekommendationer när det gäller 
förebygg ande åtgärder. Gruppen förbereder 
också företagsövergripande initiativ som 
säkerhetsledningsgruppen beslutar om. SSABs 
säkerhetsledningssystem uppfyller kraven i 
den internationella normen OHSAS 18001. 

SÄKERHET FÖR UNDERLEVERANTÖRER
Varje år arbetar hundratals medarbetare 
från externa företag på SSAB, i synnerhet 
inom områdena underhåll och reparationer. 
Underleverantörer gallras med avseende på 
säkra arbetsmetoder och företagen samarbetar 
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med SSAB för att garantera säkerheten för 
alla som arbetar på SSABs anläggningar. SSAB 
tillhandahåller också säkerhetsutbildningar och 
diskussionsforum för våra underleverantörer 
i syfte att öka deras säkerhetsmedvetande.

• SSABs olycksfallsfrekvens med förlorad tid 
(LTIF) som ledde till frånvaro på över en dag 
var 6,7 (6,2). Inklusive underleverantörer var 
motsvarande siffra 7,0 (6,3)

• Totalt inträffade 173 (166) olyckor med SSABs 
personal och 36 (31) med underleverantörer

• SSAB Europe och SSAB Americas hade en 
lägre olycksfallsfrekvens, medan övriga 
affärsområden hade en negativ trend 

• I Luleå inträffade en tragisk dödsolycka den 
27 april 2016. En medarbetare omkom när 
två medarbetare besiktade en travers som 
hanterar stålämnen i stränggjutningens 
avkylningsområde

• Efter dödsolyckan i Luleå lanserades, vid 
sidan av det ordinarie säkerhetsarbetet, en 
rad ytterligare aktiviteter för att förebygga 
allvarliga olyckor. Aktiviteterna omfattade 
översyn och revision av underhålls- och 
provningsrutiner vid samtliga anläggningar, 
samt förbättrad ledning av säkerhetsarbetet 
på verkstadsgolvet för att påskynda 
implementeringen av planer och mål för 
riskminimering. I Luleå utvärderades också 
kulturen kring säkerhetstänkandet, vilket 
resulterade i flera åtgärder 

2016 I KORTHET
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CASE:

Ordning och reda ger verksamhet i världsklass

SSAB Americas säkerhets- och miljöteam gör gemensam sak för att få 
alla medarbetare att bli delaktiga i arbetsmiljön.

SSAB Americas säkerhetschef, Shawn 
Crites, förstår vikten av att upprätthålla 
en god och säker arbetsmiljö. Därför är 
en av hans viktigaste prioriteringar att 
se till att det är ordning och reda. 

Så vad innebär ordning och reda mer exakt? 
Det är en arbetsmetod för att proaktivt känna 
igen potentiella risker och frågor om efterlevnad 
relaterade till miljö, hälsa, säkerhetsmetoder 
och arbetsplatsförhållanden. Med andra ord 
innebär det att arbetsplatsen, ”hemmet”, bör 
vara säkert och rent – ha ordning och reda. 

”Syftet med arbetssättet är att se till att 
SSAB erbjuder en säker, ren och miljö-
vänlig arbetsplats. Den är utformad för att 
minska risken för olyckor genom att identi-
fiera och korrigera risker”, säger Shawn.

Tvärfunktionella team med 4–10 med ar-
betare på varje anläggning går varje månad 
en rond på en utvald arbetsplats eller område 
i fabriken. Under ronden tittar teamen efter 

potentiella säkerhets- och miljöproblem och 
poängsätter sina utvalda områden därefter. 
De antecknar allt från smutsiga, kringspridda 
kaffekoppar till slitna ledningar. Avdelningarna 
får sedan en rapport med totalpoängen 
som baseras på vad teamen har hittat. 

Eftersom grupperna som gör ronden ävern 
består av medarbetare som kommer från andra 
avdelningar, är alla deltagare på alla nivåer 
delaktiga i frågan om att garantera en säker 
arbetsmiljö för alla. Det ger även deltagarna 
en möjlighet att interagera med andra med ar-
betare och att lära sig olika verksamhetspro-
cesser. Och det viktigaste är att avdelningarna 
kan agera snabbt för att förbättra eller korrigera 
problemen som identifieras av ronden.

Under årens lopp har ronderna lett till 
att säkerheten har förbättrats dramatiskt, 
bland annat genom fler informations-
skyltar och bättre avspärrningar. Åtgärder 
för att eliminera risker delas med andra 
linjer och anläggningar i SSAB Americas.
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ANSVARSFULL PARTNER
Att bidra till de samhällen 
och orter där SSAB verkar 
är en integrerad del i hur vi 
bedriver vår verksamhet. Att 
agera som en ansvarsfull 
partner avser hur SSAB 
hanterar risker och tar 
ansvar för affärsetik och för 
leverantörskedjan.
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ANSVARSFULLA AFFÄRSMETODER

POLICYER OCH RIKTLINJER
SSABs värderingar definierar vilka vi är och 
vad vi står för och tjänar som en kompass för 
vårt agerande och uppförande. Värderingarna 
vägleder oss dagligen så att vi väljer rätt och 
gör det som är rätt och riktigt. Våra värderingar 
kompletteras av våra policyer och riktlinjer.

Uppförandekoden, miljöpolicyn och säker-
hetspolicyn är företagets viktigaste policyer. 
SSAB har även lokala policyer och riktlinjer som 
kompletterar uppförandekoden och motsvarar 
de utmaningar som företaget ställs inför inom 
olika geografiska områden. Alla policyer och 
riktlinjer granskas och uppdateras regelbundet.

Uppförandekod
SSABs uppförandekod gäller för alla som 
arbetar på företaget över hela världen, 
oavsett funktion, position eller befattning. 
Medarbetarna informeras om uppförandekoden 
via e-learning. Uppförandekoden utgör SSABs 
etiska kompass och beskriver riktlinjer för 
SSABs uppförande gentemot intressenter 
och marknaden. Uppförandekoden hjälper 
oss att översätta värderingar till handling 
och utgör grunden för våra miljömässiga och 
sociala ansvarsåtaganden. Uppförandekoden 
förutsätter efterlevnad av gällande lagar och 
regler. Bestämmelserna i uppförandekoden 

har företräde framför alla andra policyer 
inom en division eller på dotterbolagsnivå 
och kan i vissa exempel sträcka sig längre än 
nationella lagar och regler. Uppförandekoden 
baseras på internationella standarder som FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna 
och FN:s Global Compact. Uppförandekoden 
omfattar områden som miljö, hälsa och 
säkerhet, relationen till medarbetarna, 
personlig integritet och affärsmetoder.

SSAB har även publicerat en guide som 
sammanfattar SSABs uppförandekod och 
relevanta policyer. Guiden ger medarbetarna 
vägledning om hur de ska hantera affärsrela-
tioner och hur de ska förhålla sig till etiskt svåra 
situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. 

Säkerhetspolicy och miljöpolicy
SSAB har åtagit sig att skapa mervärde för våra 
intressenter och att bygga relationer baserade 
på respekt, ansvar och högklassighet med 
våra medarbetare, kunder, aktieägare och 
andra affärspartners – och att göra det på ett 
socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. 

SSAB är fast beslutet att vara världens säkraste 
stålföretag, med en nollvision avseende olyckor 
och arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 
Att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för 
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våra medarbetare, entreprenörer och besökare 
som tillbringar tid på våra arbetsplatser är 
av högsta prioritet. Alla medarbetare som 
arbetar för SSAB har ett personligt ansvar för 
att dagligen arbeta på ett säkert sätt. Att arbeta 
säkert är en grundläggande förutsättning 
för anställning hos SSAB. Arbetsmiljö är en 
del av det integrerade ledningssystemet. 

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy fastställer de viktigaste ambitio-
nerna för SSABs miljöarbete och inkluderar de 
miljöaspekter som spelar en avgörande roll för 
en hållbar utveckling av SSABs verksamhet. 
Miljöpolicyn stödjer det dagliga arbetet inom 
organisationen och innebär i huvudsak följande: 
• SSAB kommer att fortsätta att utveckla 

produkter och tjänster i samarbete med 
kunder, i syfte att aktivt bidra till en miljö-
vänlig och lönsam verksamhet

• SSAB tror på effektiv användning av råvaror 
och energi, samtidigt som man minimerar 
avfall 

Riskmedvetenhet och  
systematisk riskhantering  
Ledningssystem och handlingsplaner säker-
ställer att SSAB bedriver sitt arbete med 
viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt 

sätt. Flera olika ledningssystem och verktyg, 
både sådana som utvecklats inom företaget 
och sådana som certifierats av tredje 
part, används för att effektivt kontrollera 
verksamheten i enlighet med SSABs uppfö-
randekod, säkerhetspolicy och miljöpolicy. 

Ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö 
inklusive OHSAS 18001, har implementerats 
på samtliga produktionsanläggningar. Miljö- 
och klimatarbetet sker främst inom ramen 
för miljöledningssystemet ISO 14001 och via 
lokala energiledningssystem. Risker relaterade 
till arbetsmiljön och miljörisker hanteras också 
via SSABs interna riskkontroller och internrevi-
sioner. Våra system säkerställer att vi upprättar 
mål, mäter resultat och följer upp vårt arbete.

AFFÄRSETIK
SSAB strävar efter att säkerställa en global 
kultur bestående av respekt, ärlighet och 
integritet. Genom att tillhandahålla ett 
ramverk för affärsetik och efterlevnad 
fortsätter SSAB att fokusera på att skapa en 
mogen organisationskultur som uppmuntrar 
till etiskt uppförande. Detta ramverk ger stöd 
och verktyg för att möta SSABs förväntan om 
att varje medarbetare agerar med ärlighet, 
integritet och ansvar när de utför sitt arbete.

En global verksamhet kräver  
god hantering av affärsetik.  
Affärsetik är en viktig del av SSABs arbete 
inom hållbarhet och företagets sociala ansvar. 
Behovet av utbildning i affärsetik ökar alltef-
tersom verksamheten blir mer global och 
komplex och genom att strängare lagstiftning 
har införts i många länder under senare år. 

Funktion för etik och regelefterlevnad
En ny funtion för etik och regelefterlevnad 
etablerades under året för att ytterligare stärka 
SSABs fokus på affärsetik. Funktionen har ett 
strategiskt ansvar för arbetet med affärsetik, 
antikorruption och mänskliga rättigheter samt 
för implementering av ny lagstiftning och 
internationella riktlinjer inom dessa områden. 
Funktionen är en del av juristavdelningen.  

Antikorruptionspolicy
SSABs antikorruptionspolicy definierar 
SSABs nolltoleransinställning till mutor och 
korruption och ger vägledning för den dagliga 

GLOBAL COMPACT  
SSAB är medlem i FN:s Global Compact 
och vi fortsätter vårt arbete med att 
implementera och respektera dess 
tio principer och främja dess anda 
inom områdena mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljön och antikorruption. 

Enligt våra hållbarhetsmål ska SSAB 
säkerställa efterlevnad av vår uppfö-
randekod och uppförande i enlighet 
med våra värderingar. Som ett led i 
detta arrangerade SSAB under året 
en fysisk utbildning i antikorruption 
och affärsetik för säljorganisationen. 
Utbildningen baseras på SSABs 
policyer och värderingar och inklu-
derar praktiska exempel ur verkliga 
livet och dilemmadiskussioner. Mer information om risker och riskhantering  

finns i Finansiella rapporter 2016. 
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verksamheten. Policyn ger medarbetarna 
information om hur SSAB definierar mutor och 
oegentliga förmåner samt hur medarbetarna 
förväntas agera i förhållande till leveran-
törer, kunder och andra affärspartners.

Ethics Line 
Alla som arbetar på SSAB måste känna ansvar 
för att agera när oegentligheter misstänks eller 
avslöjas. Under året uppdaterade SSAB sitt 
rapporteringssystem genom vilket medarbetare 
kan rapportera eventuella överträdelser och 
implementerade en förbättrad rapporterings-
miljö som kallas Ethics Line. Ethics Line ger 
medarbetarna möjlighet att anonymt rapportera 
allvarliga problem och brott mot SSABs olika 
policyer och lokal lagstiftning. Medarbetarna 
kan rapportera direkt on-line eller genom att 
ringa till ett call center. Ethics Line kommer 
att finnas tillgängligt i 15 länder. Medarbetare 
har informerats om Ethics Line funktionen 
genom interna informationskampanjer. 

E-learning i affärsetik  
Alla medarbetare förväntas följa SSABs 
uppförandekod och antikorruptionspolicy och 
känna till hur de kan rapportera oegentlig-
heter i enlighet med Ethics Line-funktionen. 
Gemensamma etiska riktlinjer är grundläggande 

i ett globalt företag som SSAB. Utbildning 
arrangeras via en global e-learningmodul för 
att nå ut till alla medarbetare och erbjuda 
grundläggande utbildning i affärsetik och för 
att implementera arbetet med antikorruption. 

Fysisk utbildning i affärsetik
Intern utbildning i affärsetik äger rum regel-
bundet. Utbildning ges främst till medar-
betare på chefsnivå och medarbetare inom 
försäljning och inköp och utbildningen är 
baserad på SSABs värderingar, policyer och 
riktlinjer. Under utbildningen får deltagarna 
lära sig vad som menas med korruption och 
mutor och hur SSABs antikorruptionsprogram 
är strukturerat. Därefter följer en diskussion 
baserad på praktiska exempel ur verkliga livet 
och dilemmadiskussioner. Erfarenheten visar 
att utbildning i affärsetik bygger tillit och ger 
upphov till personliga diskussioner med medar-
betarna. Under 2016 hölls utbildning huvudsak-
ligen för medarbetare inom säljorganisationen.

Utbildning inom SSAB Americas
Som ett komplement till företagets globala 
utbildning i affärsetik utbildas medarbetare 
inom SSAB Americas inom en rad olika ämnen; 
US Foreign Corrupt Practices Act och relaterad 
antikorruptionslagstiftning, antitrustregler, 
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konfliktmineraler och utbildning för att 
förebygga trakasserier. Utbildningen genomförs 
som webbseminarier, fysiska seminarier, 
lunchevenemang, toolbox-samtal, intranätspu-
blikationer, e-postbulletiner och handböcker. 

Granskning av affärspartners  
I vissa situationer granskar SSAB våra affärs-
partners integritet närmare. SSAB har en 
instruktion för affärsetisk granskning som 
framför allt omfattar agenter, vissa distri-
butörer och konsulter som representerar 
SSAB gentemot en tredje part. I de flesta 
exempel krävs ingen närmare granskning 
av en affärspartner, men instruktionen 
innebär att SSAB inte får ingå eller förlänga 
avtal med affärspartners som finns inom de 
typiska riskområdena för korruption innan en 
första bedömning visar att sådana partners 

respekterar våra grundläggande regler 
avseende affärsetik. Det ska finnas ett skriftligt 
avtal mellan SSAB och affärspartnern där det 
framgår vilka uppgifter som ska utföras samt en 
adekvat och skälig ersättning för detta uppdrag. 
Affärspartnern ska vara kompetent och kvalifi-
cerad för att utföra uppdraget. En antikorrup-
tionsklausul är också implementerad i avtalen.

Manual för revision av korruptionsrisker
SSAB har en manual för revision av risker för 
bedrägeri och korruption och under 2016 
genomförde företaget fyra revisionsgransk-
ningar av dotterbolag i enlighet med denna 
manual. Revisionerna har inte påvisat några 
konkreta oegentligheter men möjlighet att 
reducera risker ur detta perspektiv har identi-
fierats. Dessa förbättringsmöjligheter åtgärdas 
i enlighet med framtagna handlingsplaner.

• SSAB uppdaterade sitt rapporteringssystem 
genom vilket medarbetare kan rapportera 
misstänkta överträdelser av SSABs policyer 
och lokal lagstiftning och implementerade 
en förbättrad rapporteringsmiljö som kallas 
Ethics Line. I Ethics Line kan medarbetare 
rapportera en överträdelse on-line eller 
genom att ringa ett call center. Ethics Line 
kommer att implementeras i 15 länder

• Fysisk utbildning i antikorruption 
och affärsetik har arrangerats för 
säljorganisationen. Utbildningen baseras 
på SSABs policyer och värderingar och 
inkluderar praktiska exempel ur verkliga 
livet och dilemmadiskussioner

• Ett av SSABs hållbarhetsmål omfattar 
webbaserad utbildning i affärsetik för 
alla medarbetare. SSABs e-learningmodul 
i affärsetik är tillgänglig på sex språk. 
Målsättningen var att utbilda 100 % av alla 
medarbetare till slutet av 2016 och 90 % 
har uppnåtts 

2016 I KORTHET
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ANSVARSFULLA INKÖP

SSAB har tusentals leverantörer över hela världen. De råvaror som 
används för att tillverka järn och stål utgör SSABs mest betydande 
inköp. Leverantörerna måste efterleva SSABs egna policyer såväl som 
internationella sociala och miljömässiga riktlinjer.

EFFEKTIVA OCH ANSVARSFULLA  
INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER
SSAB har en omfattande leverantörskedja 
med cirka 20 000 aktiva leverantörer i fler än 
60 länder. Dock görs mer än hälften av våra 
inköp i Finland, Sverige och Nordamerika. 
SSAB köper råvaror, produkter och tjänster 
i de flesta länder där vi är verksamma. 
Dessa material och tjänster är av varierande 
slag, från råvaror som skrot, järnmalm, kol 
och legeringar till gas, eldfasta delar, zink, 
färg, underhållstjänster och reservdelar. 

SSAB ingår endast avtal med de mest 
konkurrenskraftiga leverantörerna och 
strategierna då detta är beroende av vilka 
produkter eller tjänster som köps. Eftersom 
leverantörskedjan är global är det viktigt att 
utvärdera leverantörsrisker och leverantö-
rernas förmåga att hantera sociala frågor 
och miljöfrågor. På SSAB är hållbarhet en 
integrerad del av inköpsfunktionen och i 
hanteringen av leverantörskedjan. Strikta 

kvalitetskrav och långvariga affärsrelationer 
ger inköpsorganisationen god inblick i förhål-
landena hos leverantören. Vi utvärderar 
leverantörerna baserat på bland annat kvalitet, 
leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet.

KOSTNADSBESPARINGAR GENOM  
MER EFFEKTIVA INKÖPSMETODER 
Under 2016 utvärderade SSAB nya möjlig-
heter för att minska inköpskostnaderna, 
det vill säga de totala kostnaderna för 
ägandet. Nedan följer några exempel på 
åtgärder som kan ge möjlighet att sänka 
kostnaderna ytterligare ett steg. 
• Marknaden för gasformiga bränslen kän-

netecknas av begränsad konkurrens, och 
således ofördelaktiga priser. För att konkur-
rensutsätta leverantörerna har vi tagit bort 
hinder i logistiken och även planerat smärre 
tekniska förändringar som möjliggör att vi 
kan byta bränsletyp. Vidare har lagringska-
pacitet hos leverantören gjort att vi kan dra 
fördelar av säsongsvariationer i priset

HÄR KÖPER SSAB SINA RÅVAROR

Järnmalm Huvudsakligen Sverige, även Ryssland
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• Marknaden för manganbaserade legering-
ar har dominerats av ett fåtal aktörer och 
därmed begränsad konkurrens. Genom att 
hitta nya leverantörer och införa ett hel-
hetsperspektiv över de olika legeringarna 
och dess produktionsplatser har vi skapat 
förutsättningar för ökad konkurrens. Ökad 
konkurrens möjliggör lägre produkt- och 
transportkostnader, kortare ledtider och en 
mer robust leverantörskedja

• Leveranserna av kol har effektiviserats, 
genom att stålverken i Luleå och Brahestad 
förses med kol från ett och samma fartyg. 
Tidigare har leveranserna till dessa orter 
skett i två separata flöden. Leveranser av 
kol till Oxelösund, som tidigare samskep-
pats med laster till Luleå, sker numera i ett 
separat flöde. Detta har inneburit bättre 
lastoptimering på fartygen, förbättrad 
materialhantering och mindre risk för 
demurrage 

• Operationella inköp styrs av de lokala 
inköpsorganisationerna. Genom att syste-
matiskt använda kunskapen om den lokala 
leverantörsmarknaden för underhåll och 
tjänster, har kostnaderna minskat. Det har 
skett genom att utmana de egna kravspeci-
fikationerna, konkurrensutsätta etablerade 
leverantörer samt införa en mer lean-orien-
terad tjänstemodell 

INFÖRLIVANDE AV HÅLLBARHETS
KRITERIER I INKÖPEN
SSAB är medlem i FN:s Global Compact 
och dess principer tillämpas i arbetet med 
leverantörerna. Under året implementerade 
SSAB en hållbarhetspolicy för leverantörer 
som är baserad på FN:s Global Compact 
och dess principer. Syftet med hållbarhets-
policyn är att säkerställa att vi samarbetar 
med leverantörer som delar våra värderingar 
vad gäller hållbarhet. SSABs leverantörs-
avtal hänvisar till hållbarhetspolicyn. SSAB 
förbehåller sig även rätten att granska sina 
leverantörer eller utföra revisionsgranskningar 
på plats för att säkerställa att de principer 
som nämns i hållbarhetspolicyn efterlevs.

SSABs inköpspolicy för koncernen behandlar 
kvalitet, leveranssäkerhet och kostnader, såväl 
som Global Compacts principer och hur de ska 
beaktas vid bedömning av leverantörerna. 

SSAB har också en antikorruptionspolicy 
som ger medarbetarna information om 
hur SSAB definierar mutor och oegentliga 
förmåner och hur medarbetarna förväntas 
agera i förhållande till leverantörer, 
kunder och andra affärspartners. 
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Sverige 27 %

Finland 16 %

Ryssland 4 %

USA 27 %

Resten av Europa 17 %

Övriga länder 9 %

Inköp per land ÖKAT FOKUS PÅ IDENTIFIERING OCH  
BEDÖMNING AV LEVERANTÖRSRISKER  
SSAB identifierar systematiskt de risker som 
är förknippade med företagets leverantörer. 
Detta sker genom att leverantörerna placeras 
i olika riskkategorier beroende på vilka 
länder de är verksamma i. Klassificeringen 
är baserad på Maplecrofts riskindex över 
mänskliga rättigheter och Transparency 
Internationals korruptionsindex. Genom denna 
typ av klassificering illustreras riskerna inom 
exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsvillkor 
och korruption. Leverantörer som placeras i 
en medel- eller högriskgrupp måste besvara 
ett självutvärderingsformulär med frågor om 
bland annat deras sociala villkor och miljöför-
hållanden. Otillfredsställande svar utreds. 

SSAB genomför också regelbundna besök 
hos stora råvaruleverantörer runt om i 
världen, inklusive högriskleverantörer. Vid 

sådana tillfällen besöker inköpare och kvali-
tetsansvariga produktionsanläggningar och 
genomför kvalitetsinspektioner. SSAB uppda-
terade under 2016 sitt protokoll för leveran-
törsbesök och vid framtida besök kommer 
kontroll av leverantörens sociala förhållanden 
och miljöförhållanden att få större utrymme. 
Inköpsorganisationen utbildades också under 
året för att kunna utvärdera information från 
leverantörsbesök vad gäller leverantörens 
sociala förhållanden och miljöförhållanden.  

INGA KONFLIKTMINERALER I SSABS STÅL 
SSAB använder inte konfliktmineraler (guld, 
tenn, volfram och tantal) och på begäran lämnas 
intyg som bekräftar detta till kunderna.1) 

1) ”Konfliktmineraler” är en term som används för mineraler 
som kommer från områden som kännetecknas av stora 
interna stridigheter, där utvinning av mineraler riskerar att 
bidra till eller finansiera fortsatta konflikter och kränkningar 
av mänskliga rättigheter.

• SSAB köpte produkter, material 
och tjänster till ett uppskattat 
värde av 40,8 (44,3) miljarder 
kronor 

• SSAB har 20 000 aktiva 
leverantörer i fler än 60 länder

• Totalt registrerades 222 
självutvärderingar avseende 
hållbarhet i SSABs inköpssystem

2016 I KORTHET
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SSAB I SAMHÄLLET

Leverantörer 74 %

Anställda 15 %

Aktieägare och långivare 2 %

Offentlig sektor 2 %

Återinvesterat i bolaget 7 %

Fördelning av förädlingsvärdet mellan 
olika intressenter

På de platser där SSAB bedriver verksamhet spelar företaget 
en betydande roll i det lokala och regionala samhället i form av 
arbetsgivare, skattebetalare, inköpare av lokala varor och tjänster  
och som en välgörare. Att bidra till de samhällen där vi är verksamma 
är en väsentlig del av hur företaget bedriver sin verksamhet.  

AKTIVT ENGAGEMANG  
I LOKALA SAMHÄLLEN
SSAB strävar efter att utveckla och upprätt-
hålla goda relationer med olika intres-
senter i vårt samhälle och engagerar oss 
aktivt i de samhällen där vi verkar. Vårt 
sätt att arbeta med varje lokalt samhälle 
definieras på arbetsplatsnivå. Utöver våra 
egna medarbetares insatser står SSAB i 
kontakt med politiker, tillsynsmyndigheter, 
medier, allmänheten och de personer som 
bor nära produktionsanläggningarna. 

SSAB är en viktig partner för lokala lärosäten 
och forskningsinstitutioner. Vi erbjuder 
omfattande praktikplatser och uppsatsprojekt 
för studerande på eftergymnasial nivå. 

SSAB samarbetar även med lokala 
miljömyndigheter vad beträffar anlägg-
ningsspecifika frågor. Utöver det pågående 

samarbetet med lokala myndigheter 
arbetar SSAB tillsammans med städer 
och föreningar för att övervaka miljöför-
hållanden som luft- och vattenkvalitet.

SSAB tar varje år emot viktiga besökare 
från samhället, exempelvis skolbarn, 
studerande, kunder, underleverantörer, 
olika inspektörer och tillsynsmyndigheter. 

STÖD TILL LOKALA AKTIVITETER  
I SVERIGE OCH FINLAND 
I de samhällen där SSAB är verksamt i 
Sverige och Finland bidrar vi till att skapa ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter som SSABs 
medarbetare, deras familjer och även det 
lokala samhället kan delta i. Några exempel 
är sponsring av lokala idrottsföreningar och 
kunskapsutbyte med skolor. SSAB stödjer 
även sammanslutningar där medarbetarna 
är involverade, främst inom idrott och kultur. 

SSAB skapar ekonomiskt värde som sprids till olika 
intressenter inom samhället, exempelvis våra 
aktieägare, finansiärer, leverantörer, medarbetare, 
den offentliga sektorn genom skatter och till 
samhället genom lokala samhällsprojekt, sponsring 
och donationer. Företaget återinvesterar det 
kvarvarande ekonomiska värdet i strategiska och 
underhållsinvesteringar, FoU och andra investe-
ringar för att utveckla vår förmåga att skapa värde.
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STARKT SAMHÄLLSENGAGEMANG  
INOM SSAB AMERICAS 
SSAB Americas har en lång tradition av samhälls-
engagemang. Detta sker inte bara genom 
ekonomiska bidrag, utan också genom att delta 
i olika initiativ eller genom att stödja projekt. 

En av de största organisationerna som stöds 
av SSAB är United Way, en välgörenhetsorgani-
sation som stöttar behövande personer genom 
donationer, utbildning och volontärarbete. 
Medarbetarnas bidrag matchas av företaget. 

Ett annat exempel är SSABs Foundation for 
Education – ett välgörenhetsprogram som vi 
använder för att varje år donera minst 100 000 
dollar till lokala skolor i Alabama. Pengarna 
samlas in genom återvinning av gamla däck 
som används som råvara för stålproduktionen i 
Mobile. Medarbetare och lokala partner i Mobile 
samarbetar dessutom varje år med Fill the 
Bus-programmet för att samla in donerat skolma-
terial för lokala barn som är i behov av hjälp. 

SSABs medarbetare i Montpelier i Iowa 
sponsrar och stödjer The Make-a-Wish 
Foundation – en organisation som strävar 
efter att förverkliga sjuka barns drömmar. 
Stöd från företaget i Montpelier går också 
till The Community Foundation of Greater 
Muscatine som hjälper mindre organisa-
tioner och välgörenhetsprojekt i området.  

DONATIONER TILL SOS BARNBYAR
SSAB har sedan 2012 samarbetat 
med organisationen SOS Barnbyar 
för stödja olika välgörenhetsprojekt. 
Detta uppskattade initiativ fortsätter 
och under året har SSAB även gjort en 
donation i form av en julklapp till våra 
anställda i SSAB Europe. Donationen 
ska stödja driften av ett familjecenter 
i Brovary utanför Ukrainas huvudstad 
Kiev. Familjecentrets uppgift är möta 
den enskilda familjens särskilda behov 
och målet är att barnen ska få växa 
upp i en trygg och säker närmiljö.
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CASE:

SSAB-kurs i kreativt entreprenörskap för 
gymnasielever i Tavastehus 

Studenterna har varit indelade i smågrupper 
där varje grupp fokuserat på ett eget tema, 
som produkter, produktutveckling, arbets-
säkerhet, trivsel på arbetsplatsen, ekonomi, 
kommunikation och marknadsföring. Kursen 
inleds med ett möte där studenterna får veta 
mer om SSAB, de introduceras till sin kontakt-
person för sin grupp och de får en verksvisning. 

I slutet av kursen får varje grupp göra och 
presentera en rapport om sitt ämne. I rapporten 
framför studenterna, bland annat, vilken bild 

de hade av stålindustrin och SSAB före kursen 
och hur den har förändrats under utbildningen. 
Kursen gör att SSAB får en inblick i hur unga 
människor ser på företagets image. Samtidigt 
lär sig studenterna mer om företaget och 
hur ett stort företag kan erbjuda alla sorters 
arbeten, både i produktion och i kontorsmiljö.

Programmet för kreativt entreprenörskap för studenter vid 
gymnasieskolan i Tavastehus, Finland, har under flera år haft en kurs 
i samarbete med SSABs anläggning i Tavastehus. Enligt kursläraren, 
Anne-Mari Keränen, har intresset för SSAB-kursen ökat för varje år, 
vilket resulterat i ett ökat antal deltagare. Kursen är obligatorisk för 
studerande på entreprenörprogrammet.
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SWEDISH STEEL PRIZE 2017

Under nästan 20 år har Swedish Steel Prize 
uppmärksammat och belönat små och stora 
företag, institutioner och individer, som har 
utvecklat en produkt, en process eller metod 
som optimerat användningen av höghållfast 
stål, slitstål, verktygsstål eller skyddsplåt och 
som har förändrat branschen på något sätt.

Juryn letar efter ansökningar som syns och 
inspirerar när det gäller sättet de har använt 
materialet på. Den oberoende och profes-
sionella juryn bedömer bidragen utifrån 
användbarhet, lönsamhet, miljöfördelar, 
prestanda, innovation och kreativitet.

Swedish Steel Prize är det enda internationella priset för ingenjörskonst 
inom stålindustrin. Det lockar deltagare från hela världen.

Tillkännagivandet av vinnaren är en höjdpunkt 
vid Steel Prize -galan i Stockholm, men 
det finns mycket mer kopplat till priset. 
Swedish Steel Prize är ett tvådagarsevent 
fyllt med kunskap, inspiration och möjlig-
heter att möta människor som arbetar 
med stål inom alla typer av områden.

Förutom all medieexponering som 
följer av att vinna eller bli nominerad 
till priset, får vinnaren dessutom en 
statyett designad av Jörg Jeschke samt 
100 000 kronor. Swedish Steel Prize 2017 
äger rum i Stockholm 10–11 maj.

Twitter

Instagram

YouTube
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SSAB AB
Box 70
101 21 Stockholm

Telefon: +46 8 45 45 700
Telefax: +46 8 45 45 725

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, D6

www.ssab.com

https://www.ssab.com/
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