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Vårt bästa år
– hittills
Det andra kvartalet 2020 var det värsta i Suzuki Garphyttans
historia. Pandemin slog med full kraft mot oss och resten av
branschen. Men vi reste oss snabbt och vände marknadens
instabilitet till vår fördel.
En avgörande styrka är att vi har anläggningar på alla
kontinenter och därmed finns nära våra kunder. Lika
avgörande för framgången är våra medarbetare, som
helt och hållet har fokuserat på de behov som
våra kunder har. Samtidigt har vi fortsatt vår
resa framåt och utvecklat nya produkter
och erbjudanden för områden vi redan
verkar inom men också för helt nya
branscher och industrier.
Allt detta har inte bara gett
oss fantastiska resultat
utan även en unik position
för framtiden. 2021 blev
ett rekordår då vi levererade
vårt bästa resultat någonsin.
Nu fortsätter vi framåt, mot
fler rekord. Together for a better
tomorrow.

Ad Raatgeep
Vd, Suzuki Garphyttan
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Höjdpunkter

2021

2021 var utmanande, inte minst
på grund av pandemin. Men det
blev ändå riktigt, riktigt bra.

Den nya resan tog fart
på riktigt
Det här året satte Suzuki Garphyttan på allvar kurs mot
nya områden och nya utmaningar. För att kunna behålla
vår position som en världsledande trådleverantör och
samtidigt bidra till branschens utveckling, har vi format en
mycket ambitiös strategi för framtiden. Nu utvecklar
vi vårt erbjudande, vår kapacitet och vårt kunnande.
Vår förmåga att tänka nytt tillsammans med massor av
framåtanda gav oss en fantastisk start på den här resan,
trots rådande pandemi och en osäker marknad. Nu ser
vi fram emot att skapa nya möjligheter – för oss, våra
kunder och andra intressenter.

Säkerheten framför allt
Målet är att Suzuki Garphyttan år 2025 ska vara en arbetsplats fri från
olyckor. För att vi ska klara målet tar vi alla ansvar, bland annat genom att
uppmärksamma och rapportera de risker vi ser, innan en olycka inträffar.
Vi inleder alltid våra möten med en genomgång av det aktuella
säkerhetsläget. Och alla, medarbetare såväl som besökare, som
befinner sig i produktionen ska ha rätt säkerhetsutrustning.
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Det blev full fart direkt
Erik Licht, chef för anläggningen i Suzhou
i Kina, har haft ett spännande första år på
jobbet. Alla på Suzuki Garphyttan har jobbat
hårt och nått fantastiska resultat – inte minst
medarbetarna vid vår anläggning i Suzhou.
Erik förklarar att framgångarna i Kina till stor del beror
på att teamet i Suzhou hade förberett sig på ett högt
tryck från marknaden. Tack vare det kunde de reagera
snabbt och ta marknadsandelar.
Under de närmaste åren kommer Suzuki Garphyttan
investera i människor, maskiner och processer. I
Suzhou ska exempelvis en ny, toppmodern tråddragningslinje etableras under 2022.
– Den här investeringen är mycket viktig för vår
fortsatta tillväxt, eftersom tråddragning har varit en
flaskhals för oss. Vi fortsätter också att bli grönare
genom ett ökat fokus på processer som är bättre för
miljön.
När det handlar om att investera i människor
berättar Erik att fokus ligger på kompetensutveckling,
bland annat för att kunna jobba med nya teknologier,
och på att utveckla våra chefer i Suzuki Garphyttans
globala ledarskapsprogram.

Erik Licht
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Från trainee till Application Manager
Santosh Shinde var en av sex deltagare i
Suzuki Garphyttans globala traineeprogram
2021. Efter avslutade studier i både Indien
och Sverige ville han snabbt ut i arbetslivet
– och hittade snart rätt väg.

– Jag har en väldigt dynamisk position och får även
vara med i andra projekt, vilket ger mig möjlighet att
lära mig ännu mer. Jag känner att jag kan bidra och
att jag verkligen vill hänga med på Suzuki Garphyttans
resa. Det är väldigt spännande, och jag tror att vi har
mycket roligt framför oss.

Att ansöka till ett traineeprogram var ingen slump
avslöjar Santosh:
– Jag ville börja min karriär som trainee. Jag
såg Suzuki Garphyttans annons på LinkedIn och
tyckte att företaget verkade mycket intressant med
fascinerande produkter, en global närvaro och en
utmanande resa framför sig.
Santosh sammanfattar traineeprogrammet på
Suzuki Garphyttan som mycket lyckat och roligt. Han
lyfter särskilt fram möjligheten att arbeta på olika
avdelningar – forskning och utveckling, produktion
och försäljning och anläggningar i flera länder.
Santosh har till exempel arbetat med ytkvalitet på
tunnare tråd, prisanalyser och ett projekt med fokus
på förnybar energi.

”Ta chansen”
Santosh Shinde kan varmt rekommendera traineeprogrammet till nyutexaminerade.
– Det är en chans att lära dig av människor som
har mängder av erfarenhet. Som trainee får du
tillgång till kunskap som ger en bredare förståelse för
företaget. Det gör att du kan gå in i nästan vilken roll
som helst, och utvecklas snabbt.

Hittar nya tillämpningar
Efter traineetiden gick Santosh vidare till en roll som
Application Manager inom affärsområdet Automotive.
Huvuduppdraget är att hitta nya användningsområden
vid sidan av den traditionella förbränningsmotorn, till
exempel genom att kartlägga möjliga segment.
Han jobbar mycket med prototyper och tittar på
vad produktionen behöver investera i för att kunna ta
fram nya produkter.

All-time

high!

Santosh Shinde

2021 var det bästa året
någonsin i Suzuki Garphyttans
historia. Vi slog rekord i
både producerad volym
och lönsamhet.
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Hej och välkommen till

67 nya medarbetare
Under 2021 välkomnade vi 67 nya medarbetare till våra verksamheter
runt om i världen. Det innebär att vi nu är 639 anställda. För oss är det
viktigt att ha rätt person på rätt plats – och att alla medarbetare
förstår hur viktig var och en är för Suzuki Garphyttans framtid.

Organisk
tillväxt:

15%

Sedan 2018, som länge var vårt bästa år, har vi haft
en organisk tillväxt på 15 procent. Tillväxttakten
är resultatet av högre produktivitet och en rad
förbättringar i vår produktion, men också av nya
produkter, ökad försäljning och att vi har tagit
marknadsandelar från våra konkurrenter.
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Vi investerar för
morgondagen
För att lyckas med vår resa har vi ett starkt fokus på medarbetare, team och ledarskap, att etablera en gemensam
företagskultur och hitta den kompetens vi behöver. Vi gör
även betydande investeringar i produktionen. Alla våra
produktionsanläggningar har expansionsplaner som inkluderar
både kompetens och kapacitet för de kommande åren.
För att vi ska bli ännu mer hållbara och effektiva investerar vi nu i en ny
innovativ och modern härdningsprocess. Vi är stolta över att som ett
första steg implementera denna teknik vid anläggningen i Suzhou i Kina.

Ökad flexibilitet och produktivitet
Genom att investera i tråddragningsprocessen kan vi öka vårflexibilitet
och produktivitet, och samtidigt möta kundernas krav och förväntningar
på ett bättre sätt. Vi har därför investerat i en maskin för höghastighetsdragning vid produktionsanläggningen i South Bend i USA. Investeringen
hjälper oss att hålla jämna steg med den ökade efterfrågan och ger oss
ännu bättre möjligheter att fortsätta leverera högkvalitativ tråd och
service. Den nya maskinen är dessutom betydligt tystare, vilket gör
stor skillnad för våra operatörers arbetsmiljö.
För att kunna möta kraven från nya marknader har även anläggningen
i Leeds, i norra England, investerat i ny tråddragning. Tillsammans bidrar
årets investeringar både till en miljövänligare produktion och till en
betydande kapacitetsökning. En riktig win-win situation.

Omsättning:

2,3 miljarder kronor
Det känns helt fantastiskt att kunna se tillbaka på de senaste åren
– som periodvis var väldigt utmanande - och veta att vi har ökat vår
omsättning från 2 till 2,3 miljarder kronor. Gissa om vi är stolta.
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Utveckling för att möta framtiden
i bilar (till exempel till bakluckor) och ventilfjäderUnder 2021 togs en tydlig tillväxtplan fram
tråd (i växellådor).
för att utveckla vår affär inom nya segment
• I Europa ligger ökningen på cirka 3 700 ton. Här
och branscher. Det innebär att våra
handlar det om tråd till automatiska öppnare i
anläggningar bland annat kommer behöva
bilar och transmission, samt om platt och formad
ny produktionskapacitet – och vi har redan
tråd.
börjat. Till exempel har anläggningen i Leeds • I USA och Mexiko ser vi en ökning på totalt cirka
investerat i kapacitet för kallformning av
3 000 ton inom platt och formad tråd, samt inom
tråd till automatiska öppnare i bilar och andra
spik, skruv och andra produkter.
användningsområden.

Vi utmanar hela tiden oss själva och utvecklas ständigt
med målet att bredda vårt erbjudande till nya branscher
och segment. Just nu pågår flera tester för nya
produkter och nya användningsområden vid våra
anläggningar. Vi har en rad samarbetsprojekt med
kunder på gång inom segmentet platt och formad tråd.
Nya affärer och samarbeten innebär krav på
ökade volymer och en mer globaliserad produktion
av både befintliga och nya produkter. Det är därför
viktigt att vi stärker vår organisation, och ser till att
ha den kompetens som behövs för att vi ska kunna
utvecklas i rätt riktning.

Tack vare vårt fokus på människor och ny kompetens
kunde vi under 2021 välkomna hela 67 nya medarbetare. Det betyder att vi nu är 639 medarbetare runt
om i världen.
Suzuki Garphyttans omsättning har ökat från
2 till 2,3 miljarder kronor och produktionen har vuxit
från 50 000 ton till 70 000 ton.

Stor organisk tillväxt
Sedan 2018 har Suzuki Garphyttan vuxit organiskt
med cirka 15 procent:
• Kina bidrar med en produktionsökning på cirka
4 000 ton, främst inom tråd till automatiska öppnare

70 000 ton tråd
– 25 varv runt jorden
Oljehärdad, rostfri, platt och formad. Under 2021 slog vi alla
rekord. Produktionen ökade från 50 000 till 70 000 ton tråd
– en mängd som om den fick chansen skulle räcka 25 varv runt
jorden. Ett tydligt styrkebesked från oss på Suzuki Garphyttan
– en av världens ledande trådtillverkare.
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Shaping the wire

of tomorrow
Suzuki Garphyttan är en stark och välkänd aktör på flera olika marknader.
För att kunna behålla vår position och skapa nya affärer för vår tråd, behöver
vi utveckla vårt företag och erbjudande. Vi behöver även stärka vår kompetens
och företagskultur. Vi vill bli det självklara förstahandsvalet, oavsett när och var i
världen det behövs tråd som man kan lita på. Under de närmaste åren investerar
vi därför i kompetens, innovationsförmåga, processer och system; i sånt som gör
att vi kommer att kunna erbjuda högre kvalitet och snabbare leveranser.

Människor
och kompetens
Under 2021 tog vi flera viktiga steg mot nya branscher,
och det kommer vi fortsätta med. Nyckeln till fortsatt
tillväxt inom bilindustrin och till vår förmåga att bryta
ny mark är våra medarbetare och deras kompetens.
Medarbetarna är därför vår allra högsta prioritet.
Vi vet också att goda resultat alltid börjar med
människor. Att det bästa sättet att nå lönsamhet är att
ha engagerade medarbetare som trivs på jobbet och är
stolta över arbetet vi gör tillsammans. Det här året har vi
fokuserat på att involvera och engagera alla medarbetare
på vår nya, gemensamma resa. Alla på Suzuki Garphyttan
ska känna att de bidrar och är en viktig del av
företaget. Idag och imorgon.
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Starkare
tillsammans

Innovation
är en del av
vårt DNA
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Med målet att bli en ännu starkare partner,
där vi arbetar tillsammans för att på bästa
sätt uppfylla våra kunders behov, implementerar vi nu ett gemensamt globalt affärssystem: OneShare.
Genom att standardisera, modernisera
och effektivisera våra affärsprocesser blir
vi starkare, mer flexibla och redo för framtiden. Och vi gör det tillsammans, precis som
vi säger i vår vision: Together for a better
tomorrow.
Arbetet med att skapa enhetliga processer och integrera ett gemensamt system för
hela Suzuki Garphyttan startade 2021. Det
nya affärssystemet kommer att tas i drift
under 2022.

Innovationer, nära samarbeten och ständig
utveckling har varit Suzuki Garphyttans
framgångsfaktorer under decennier. Nu
mer än någonsin. Det senaste året har vi
utforskat nya produkter, nya branscher och
nya samarbetspartners. Vi har lyssnat på
vad marknaden vill ha och vi har tänkt långt
utanför den välkända boxen. Nu utvecklar
vi organisationen för att kunna arbeta med
produkt- och processutveckling på ett ännu
mer innovativt sätt.
Vårt forsknings- och utvecklingsarbete
runt nya produkter och processer pågår
intensivt. Vi testar nya, innovativa sätt att
lösa kundernas utmaningar, tar fram
prototyper, jobbar med kvalitetssäkring
och förflyttar oss hela tiden framåt.
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Fantastiska siffror och

ett bredare erbjudande
Suzuki Garphyttan utvecklar och tillverkar
oljehärdad tråd, rostfri tråd samt platt och
formad tråd. Tråden används inom många
olika områden, i produkter där det ställs höga
krav på kvalitet och prestanda. Under 2021
producerade vi mer än 70 000 ton tråd – ett
nytt rekord!
Vår produktion har genom åren främst varit inriktad på
konventionella produkter för bilindustrin, ofta relaterade
till förbränningsmotorn. Detta affärsområde, Automotive,
kommer alltid vara viktigt för oss, men för att kunna

Mer än 100 års
erfarenhet

fortsätta vara en världsledande trådleverantör utvecklar
och breddar vi vårt erbjudande.
Nu gör våra innovativa lösningar skillnad även inom
andra branscher och industrier, till exempel medicinteknik, sängar och sittmöbler, verktyg, energi, flyg, jordbruk
och livsmedel. Möjligheterna är så gott som obegränsade.
Du hittar mer information om våra stålsorter på vår
webbplats:

www.suzuki-garphyttan.com/en/products
Vill du komma i kontakt med oss? Använd vårt
kontaktformulär:

www.suzuki-garphyttan.com/en/contact

En säng, en bil och ett pop-up-tält har alla en
sak gemensamt – kvalitetstråd från Suzuki
Garphyttan.
Våra trådprodukter gör stor skillnad inom många olika
typer av branscher: till exempel medicinteknik, sängar och
sittmöbler, verktyg, energi, flyg, jordbruk och livsmedel.
Allt vi gör bygger på hållbara produktionsmetoder, innovativ
teknik och mer än 100 års erfarenhet.
Suzuki Garphyttan har sina rötter i det lilla brukssamhället Garphyttan, strax utanför Örebro. Idag är företaget
en global aktör som ingår i japanska Nippon Steel
Corporation. Vi bedriver miljölicensierad tillverkning i
Sverige, Storbritannien, USA, Mexiko och Kina, och har
dessutom ett försäljningskontor i Tyskland.

Care, dare and share
Våra värderingar ”care, dare and share” ligger till grund för
allt vi gör. Vi är alla lagspelare som bryr oss om varandra och
företaget, om kunder och intressenter och naturligtvis om
miljön. Vi vågar tänka nytt och innovativt, vågar vara ärliga,
modiga och ansvarstagande. Vi jobbar tillsammans och
delar med oss av kunskap och idéer; planer och möjligheter;
framgångar och utmaningar. Och så delar vi alla samma
vision – Together for a better tomorrow.
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Konventionella
produkter inom
bilindustrin
De produkter vi tillverkar för bilindustrin
har främst varit relaterade till förbränningsmotorn och använts i exempelvis motorer och
transmission. Volymerna inom transmission
beräknas kunna fortsätta i och med den
växande andelen automatväxellådor och
hybridbilar i samhället.
Den årliga tillväxttakten för det här
området ligger på cirka 4 procent, men
kommer med stor sannolikhet stanna av
inom 3–4 år. Tack vare att vi lyckats stärka
vår position inom bilindustrin räknar vi med
att kunna fortsätta ha goda tillverkningsvolymer under hela det kommande decenniet.

Årlig tillväxttakt:

4%

Konventionella produkter inom bilindustrin
– andel av totala intäkter:

80 %
2021

Affärsutveckling
inom olika segment
Tillverkningsindustrin utvecklas ständigt – och vi utvecklas
med den. Vi har en tydlig vision för framtiden och kommer
investera för att möta kommande behov. Det handlar om att
kontinuerligt utveckla vårt utbud av produkter och tjänster för
att användas inom fler segment.
Inom det här området pågår just nu flera utvecklingsprojekt.
Vi hittar hela tiden nya möjligheter för vår tråd: nya material,
nya tillverkningsprocesser, nya användningsområden och nya
branscher. Det är också här vi ser en stark tillväxt, idag och
under de kommande åren.
Den årliga tillväxten ligger redan på 12 procent, men
beräknas öka till 20 procent per år. Ökningen beror på högre
investeringsnivå, ny utveckling, engagerade medarbetare och
en tydlig tillväxtstrategi. Det största och snabbaste bidraget
kommer från ökad kapacitet och förmåga att producera mer
tråd på flera av våra anläggningar.

60 %
2026 (uppskattn.)

Årlig tillväxttakt:

20 %
12 %
Affärsutveckling, olika segment
– andel av totala intäkter:

20 %

2021

40 %

2026 (uppskattn.)
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Ett hållbart fokus
Vi har bestämt oss. Genom att tänka hållbart och
långsiktigt kommer vi nå nya affärsmöjligheter och
lönsam tillväxt. Därför prioriterar vi hållbarhet och
ser det som en viktig del i vår affärsplan.
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Hållbar utveckling handlar om att se helheten. För
oss handlar det om att minska vår miljöpåverkan vid
tillverkningen av våra till 100 procent återvinningsbara
stålprodukter. Det handlar också om att se över andra
delar av värdekedjan, och att samarbeta med kunder,
leverantörer och andra intressenter om de utmaningar
som påverkar oss alla. Vi har därför satt upp tydliga och
ambitiösa mål för alla delar av vår verksamhet.

Hållbarhetsmål de kommande åren
När det gäller våra miljömål fokuserar vi på att minska
koldioxidutsläppen och att få bort ämnen som inte är
miljövänliga från våra produktionsanläggningar. Om vi
lyckas minska våra koldioxidutsläpp med tio procent per
kilo producerad och såld tråd, kommer vi att både nå och
överträffa Parisavtalets mål att år 2030 ha minskat koldioxidutsläppen med femtio procent. Vi kommer arbeta
hårt med ta bort alla ämnen som inte är miljövänliga från
vår produktion och vi kommer successivt öka våra återvinningsvolymer. Vi ska minska användningen av färskvatten och även minska den mängd material som lämnas
till deponi. På agendan står också att utveckla sätt att
återvinna exempelvis färskvatten, plast och metall.
Vårt fokus när det gäller social hållbarhet hänger ihop
med FN:s globala mål: God hälsa och välbefinnande (där är
vårt säkerhetsarbete en viktig del), God utbildning för alla,
Jämställdhet samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt. Mångfald är också ett målområde för oss.
Finansiell hållbarhet handlar om sunda finanser
och ekonomisk tillväxt. Våra mål innefattar att ha ett
bra kassaflöde från lönsamma affärer och att ha en låg
skuldsättningsgrad.

Investeringar 2021
Under det senaste året har vi börjat göra investeringar och
förbättra våra anläggningar. I Suzhou i Kina har vi installerat solpaneler och bytt ut den gamla ugnen mot en mer
effektiv, innovativ och miljövänlig härdning. I Garphyttan i
Sverige försörjs fabriken med enbart grön el, vilket minskade koldioxidutsläppen med 8 000 ton från maj till december
2021. Här fick vi även ett lokalt stöd för klimatinvesteringar
som bidrog till att vi installerade bergvärme för uppvärmning av våra fastigheter.
I South Bend i USA drog vi igång återvinning av
sprayburkar och har även lyckats minska mängden skrot
från produktionen. På vår anläggning i Leeds i England
fokuserade vi på grön el samt sortering och återvinning
av avfall. Vi har också installerat ett kyltorn för att kunna
minska förbrukningen av både vatten och el. På vår senast
förvärvade anläggning, i San José Iturbide i Mexiko, har vi
framför allt arbetat för att förbättra säkerheten för våra
medarbetare och minska användandet av farliga vätskor.
Återvinning och minskad mängd avfall har
genomgående stått högt upp på vår agenda, liksom
säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare. Vårt
mål är att vara en arbetsplats helt fri från olyckor, och vi
jobbar hårt med säkerhetskommunikation och beteenden
runt detta. Under 2021 inledde vi även ett samarbete med
Suicide Zero. Vi vill stötta organisationens viktiga arbete
med att sprida kunskap om psykisk ohälsa och minska
antalet självmord.
Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete är du varmt
välkommen att höra av dig. Vi har mycket att berätta. Du
kan också läsa hållbarhetsrapporten som finns på vår
webbplats.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET
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ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Liljedal Communication 2022

Together for a better tomorrow
Suzuki Garphyttan är en världsledande leverantör av avancerade
trådprodukter och ingår i Nippon Steel Corporation

Kontakt
Suzuki Garphyttan
Tel 019-29 51 00
Adress: Bruksvägen 3
719 41 Garphyttan
info.se@sg-wire.com
www.suzuki-garphyttan.com

