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”… med högt ställda krav på en flexibel, pålitlig  
och långsiktig partner”. Texten är ett utdrag ur vår 
vision; vår strävan och vårt löfte mot ER, våra kunder. 
Hur ser det ut idag?

Vi är alla ytterst medvetna om den situation som 
råder med den pågående pandemin och rådande 
turbulens i vår bransch med förseningar, höga priser 
och akut materialbrist som följd. Istället för att prata 
om orsaker, brister och prishöjningar så skulle jag 
vilja ta upp vad vi har gjort för att kunna leva upp till 
vår vision och vad vi arbetar med för att kunna ge 
den bästa möjliga servicen till våra kunder.

Den största utmaningen är utan tvekan den 
rådande materialbristen. Istället för att arbeta på 
att utöka vår kundportfölj har vi valt att ta ett steg 
tillbaka och fokusera på att säkra leveranser till våra 
trogna kunder. Vi för en kontinuerlig dialog med 
både kunder, leverantörer och vår interna produk-
tion för att lösa, optimera och leverera till våra  
kunder. Det har lyckats över förväntan och vi har 
idag en leveransprecision på 95%, omständighe-
terna till trots. Vi har till och med akut lyckats hjälpa 
flera kunder som normalt inte handlar hos oss.

Det kommer även en tid efter pandemi och 
materialbrister. Under det senaste året har vi lagt 
mycket tid på att förbättra våra system och vår 
utrustning. Vår nya slittlinje är nu fullt intrimmad 
och produktionen löper effektivt. Vi har installerat 
automatisk mätning med laser för bredd och tjock-

lek för att öka kvalitetskontrollen i slittningen. 
Under H1 i år så kommer vi även att installera  
automatiska separeraxlar i slittlinjen samt  
automatisk emballering i vår klipplinje. Allt för  
att fortsatt öka vår effektivitet och kvalitet.

Under året som gått har vi sett hur alla inom  
företaget hugger i och gör allt de kan för att hjälpa 
våra kunder och varandra mellan avdelningarna. 
Det har gett oss en fantastisk grund att stå på och 
en tillförsikt inför framtiden. Tillsammans kommer 
vi ta oss igenom den rådande krisen och fort-
sätta att ge Er, våra kunder, den bästa tänkbara 
servicen. Den service och trygghet som Ni kan 
förvänta Er från ArcelorMittal BE Group SSC.
Hur kan vi hjälpa dig?
Tobias Fischer, Försäljningschef

Pandemi, stålbrist 
och prisrace!
Vad sjutton är det som händer??!! Under 2020 fick 
vi uppleva en berg-och-dalbana då stålåret började 
starkt för att därefter avstanna nästan helt under 
Q2 då fordonsindustrin stängde ner på grund av den 
begynnande pandemin. Under senhösten påbörjades 
en mycket stark uppgång i efterfrågan, främst från 
fordonsindustrin, som just nu går extremt bra i hela 
Europa. Vi påverkas dock även av att kinesisk industri 
går mycket starkt och slukar allt stål som finns i Asien. 
Det leder till att det finns mycket lite asiatisk import till 
Europa samtidigt som europeiska stålverk kämpar för 
att svara upp mot efterfrågan från fordonsindustrin. 
Detta har lett till en stålkris där det är svårt att få tag 
på stål. Ledtiderna är mycket långa och verken är i 
vissa fall redan fullbokade för hela första halvåret. 
Bristen på stål har lett till stora prishöjningar i Q1 och 
som det ser ut just nu kommer höjningarna i Q2 att bli 
minst lika stora. Otroligt!

Under tiden får vi fortsatt hantera förutsättningarna 
i en pandemi. Vi börjar väl alla bli lite trötta på de 
begränsningar som detta medför, framför allt socialt. 
Dock får vi väl säja att vi har lyckats hantera detta 
väldigt bra, till exempel vad gäller digitala möten, 
arbete hemifrån och handspritsgnuggande. Vi har 
nog lärt oss en del nyttiga saker men visst ska det bli 
skönt när vi kan återgå till ett lite mer ”normalt” liv. 
Framför allt vill vi kunna träffa våra kunder igen!

Positivt under 2020 var att vi hade flera nyanställda 
som började leverera! Det är mycket kul och inspire-
rande för en gamling som mig att få in lite nytt blod. 

Låt oss nu göra det bästa möjliga av de utmaningar 
som vi står inför 2021. Vi kommer att göra allt vi kan 
för att vårda våra goda och mångåriga kundrelatio-
ner. Det är det viktigaste för oss i dessa tider!

Richard Ralsgård, VD

VD summerar

Stora utmaningar!
Marknadskommentar

Tobias Fischer, Försäljningschef

Klipplinje SpaltlinjeHelautomatiskt emballering för vår klipplinje
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Under 2019 anställde vi fler personer än vad vi någonsin gjort under ett år. Det har varit 
jättespännande att få in nya personer i vårt fina företag och under 2020 har vi sett dem 
växa in i sina nya roller på ett mycket bra sätt. Här är våra senaste nyförvärv; ny ekonomi-
chef, ny inköpare och 2 unga, hungriga säljare - Välkomna Erika, Tobias, Carl och Sebastian!

Nyförvärv som växer i sina roller!

Tobias Hult, Inköpare
Tobias skickade en spontanansökan och timingen 
kunde inte varit bättre, då vi precis stod i begrepp 
att söka en erfaren stålinköpare. 
Tobias har jobbat på Volvo CE och därefter både på 
Plannja och SSAB. Han vet på så vis en hel del om 
stål och hur det ska köpas. Tack vare tjänsten hos 
oss kunde han komma tillbaka till Karlstad, efter att 
ha jobbat i Småland och Dalarna i många år. Såklart  
att han längtade tillbaka till sköna Värmeland!

Sebastian Majgren,  
Kundansvarig säljare
Trots sina blott 30 år är Sebastian en erfaren 
resande säljare inom bland annat elektronik-
branschen. Han är som han själv säger, ”van att 
nöta däck” och älskar att vara ute hos kunder. 
Sebastian sitter på vårt kontor i Karlstad och har 
fullt upp på fritiden med sina 2 små barn och 
pyssel med huset.

Carl Berg von Linde,  
Kundansvarig säljare 
Carl är anställd vid vårt kontor i Halmstad där han i 
dagsläget både jobbar som innesäljare och kundan-
svarig för att på så sätt lära sig allt om vår bransch 
och våra produkter. 
Carl är 28 år och har tidigare jobbat med kund-
support inom elbranschen. På fritiden lirar han 
gärna några feta riff på elgitarren!

Erika Störner, Ekonomichef
Vår Tommy Bergquist, ekonomichef hos oss i 32 år 
(!), gick i välförtjänt pension förra året och ersattes 
av Erika Störner. 
Erika har mångårig erfarenhet av ekonomi och 
redovisning. Hon kommer närmast från voestalpine 
Precision Strip men har även jobbat hos vårt  
systerföretag ArcelorMittal Construction, så stål-
branschen känner hon väl till! Erika gillar friluftsliv 
och tar sig gärna utför en nypistad skidbacke.

Magnelis® –  
förnyat certifikat för 
korrosionsklass C5
Det är med glädje och stolthet som vi kan 
meddela att vårt Magnelis® fått sin C5-
klassificering förnyad. Magnelis® är den enda 
zinkmagnesiumbeläggning som uppnår denna 
klass och som därigenom ofta kan ersätta till 
exempel eftergalvaniserade detaljer samt, i 
vissa fall, rostfria applikationer.

På grund av det kraftigt ökade intresset för 
Magnelis® har ArcelorMittal ökat produktions-
kapaciteten för att kunna tillgodose markna-
dens behov.

Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga 
säljare så kan vi berätta mer om hur just Ni kan 
dra nytta av de stora fördelarna med Magnelis® 
- Hur kan vi hjälpa dig?

Tobias Hult, Inköpare

Sebastian Majgren, Kundansvarig säljare

Carl Berg von Linde, Kundansvarig säljare

Erika Störner, Ekonomichef Bildtext kanske?


