


The SANDVIK JOURNEY
De första 150 åren



SANDVIK AB

Produktion: Bokförlaget Max Ström

Text: Ronald Fagerfjäll

Foto: Se bildkällor sid 350

Formgivning: Patric Leo

Layout och original: Amelie Stenbeck-Ramel

Projektledare: Susanne Reali

Bildredaktion: Rolf Adlercreutz, Per-Henrik Bergek,  

Evy Blom, Christer Gölin, Bo Nilsson

Faktagranskning: Anders Vrethem

Repro: Linjepunkt, Falun

Tryck: Graphicom, Italien, 2012 

 978-91-7126-198-4

The SANDVIK  JOURNEY
De första 150 åren

RONALD FAGERFJÄLL BOKFÖRLAGET MAX STRÖM



INNEHÅLL

Förord 7

Sandviks vida värld 8

Sandviken – staden som speglar företagets utveckling 26

Den långa evolutionen 36

En handelsman och hans innovation 48

Jernverk på lösan sand 64

Brukspatronen utvecklar en affärsidé 82

Svågervälde och arbetarrörelsens genombrott 102

Från oenighet till samförstånd 122

Hårdmetallen − en möjlighet till revansch 138

Efterkrigsprogram med finansproblem och motsättningar 148

Coromant blir världsledare 160

En rostfri storinvestering 168

Globalisering och generationsskifte 184

Expansion genom industrikrisen 192

En dramatisk förändring 204

Kris för bergborrar men framgång för Coromantverktyg 216

Från sanering till global expansion 226

Gruvutrustning – ett tredje ben 236

Mellan stora finanskriser 248

Affärsområden i omvandling 260

Från internationellt till globalt företag 280

Sandvik och framtiden 302

Sandviks tidslinje 319

Appendix 332

Register 338 
Källförteckning 346

Bildkällor 350

Efterord 351



7

FÖRORD

Ärade läsare!

150 år är en avsevärd tid. Inte många företag kan uppvisa en sådan lång 
och framgångsrik historia. Att under så många år ha kunnat fortsätta 
utvecklas, periodvis under stark intern förändring och med högst skif
tande yttre förutsättningar, är ett styrkebesked i sig. Sandvik har gjort 
en spännande resa i alla avseenden vilket utförligt beskrivs i denna bok.
 En av framgångsfaktorerna har varit koncernens förmåga att kon
tinuerligt se affärsmöjligheterna i den teknikutveckling som skett i 
sam hället under resans gång. Jag vill inte minst framhålla den styrka 
som upparbetats genom den konsekventa och långsiktiga satsningen på 
forskning och utveckling. En annan framgångsfaktor är att Sandvik 
varit internationellt verksamt under mycket lång tid och successivt ökat 
den globala närvaron.
 Den öppenhet inför förändring som koncernen visat genom åren  
har varit avgörande för företagets framgång. När Sandvik från och med 
2012 arbetar enligt en ny strategi och har en mer marknadsfokuserad 
orga nisation fortsätter vi den resa med ständig förändring och ut veck
ling som gjort oss framgångsrika. 
 Det finns all anledning att känna stolthet över vad som åstadkommits 
av generationer av medarbetare. Sandvik har avverkat sina första 150 år 
och utvecklats till en världsledande verkstadskoncern med målet att 
generera god avkastning och högt värdeskapande för alla intressenter.
 Från den styrkepositionen går företaget nu vidare in i en framtid med 
ständigt nya stora utmaningar och möjligheter. Vår uppgift är att göra 
Sandvik till ett ännu mer attraktivt företag för kunder, medarbetare och 
aktieägare.

Olof Faxander
Vd och koncernchef
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Mellan de kinesiska städerna Wuhan och Guangzhou finns 
sedan början av 2010 ett höghastighetståg som klarar mer 
än 100 mil på tre timmar. Det strömlinjeformade tåget 
susar fram på avskild bana genom landskapet snabbare än 

något annat tåg i världen, en symbol för det nya Kina med en ekonomi 
som redan växt med tio procent om året i tre decennier. Det är en till-
växttakt som betyder att den ekonomiska aktiviteten fördubblats vart 
sjunde eller åttonde år, vilket i sin tur säger att Kina redan är mer än 20 
gånger rikare än på ordförande Maos tid.

Det är helt naturligt att teknikföretaget Sandvik vid tiden för sitt 
150-årsjubileum ser detta som en av sina nya expansionsmarknader och 
att det påtagligt ökat sin närvaro i landet. Det är där den största och 
snabbast växande marknaden finns.

 Sandvik finns överallt i världen där det tillverkas verkstadsprodukter, 
maskiner, bilar, flygplan eller fartyg, med sina komponenter i avancerade 
legeringar eller sina verktyg, sin gruvutrustning och sitt kunnande om 
tillverkningsprocesser. Sandvik finns där det byggs kraftverk, anlägg-
ningar för pappersmassa samt kemiska och petrokemiska produkter. 
Sandvik är också etablerat överallt där det förekommer gruvdrift, 
sprängs berg eller byggs vägar eller kraftverksdammar. Kort sagt, Kina 
är en självklar och betydande marknad för Sandvik.

Den kinesiska ekonomin har passerat den japanska som världens näst 
största. Tyskland är inte längre den globalt ledande exportören. Den 
som mäter investeringar kommer att upptäcka att det aldrig tidigare 
gjorts så stora satsningar i något land på ett år som i Kina 2010. All sta-
tistik i den nya femårsplanen fram till 2015 är hisnande. Här ska byggas 
ytterligare 4 000 mil snabbjärnväg och mer än 8 000 mil motorvägar 
till exempel. Kärnkraftsprogrammet är störst i världen efter USA:s och 
satsningarna på elbilar, solceller och vindkraft är massiva, milt uttryckt.

Det går inte att resa i Kina utan att ständigt se svarta nyasfalterade 
vägar eller skinande, höga byggnader. Det går knappast att titta i någon 
riktning utan att upptäcka en byggkran eller en lastbil.

Kina har världens största befolkning, omkring 1,3 miljarder, vilket 
förklarar en del av den oerhörda kraften. Men hur länge kan en ekonomi 

SANDVIKS VIDA VÄRLD

I Kina byggs nätet av hög 

hastighetståg ut snabbt. Här 

lämnar ett tåg huvud staden 

Beijing med destination 

Shanghai, drygt 130 mil bort. 

Trafiken i Beijing vittnar om  

Kinas ekonomiska uppsving.
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snabbväxa? Japan, som befolkningsmässigt är ungefär en tolftedel så 
stort, gjorde en liknande resa efter andra världs kriget. Den resan, som 
inte var fullt så snabb, pågick ända fram till 1989. Frågan är om Kina 
befinner sig där Japan var på 1960-talet eller på 1980-talet? Ingen kan 
veta säkert, inte ens de centrala makthavarna i Beijing eller de lokala 
politiker som eldar på de olika projekten.

Oavsett hur tillväxtbanan ser ut i framtiden investerar Sandvik hel-
hjärtat i Kina, inte för att tillverka billiga produkter, utan för att vara en 
deltagare i den största samlade industriella satsning som någonsin 
gjorts. Sandvik behöver Kina och Kina behöver Sandvik.

Affärsförbindelserna mellan Sandvik och Kina går mycket långt till-
baka i tiden. Det första representationskontoret öppnades i Beijing år 
1985, men först efter år 1993 var det dags för ett helägt dotterbolag och 
strategiomläggning när försäljningen nått några 100 miljoner kronor. 
Sedan dess har försäljningen ökat mer än tiofalt och antalet anställda 
femfaldigats. Sandvik har i början av 2010-talet en helt annan närvaro i 
den kinesiska ekonomin med över 2 000 medarbetare, ett tiotal fabriker 
och en säljorganisation utspridd på ett åttiotal städer.

Till Kinas växande industrier för verkstadsprodukter, flygplan, bilar 
och annat levererar Sandvik verktyg i hårdmetall för svarvning, fräsning 

och borrning. Till dessa produkter tillhandahåller Sandvik utbildning i 
hur de kinesiska industrierna kan höja produktiviteten och effektiviteten. 
En del av produkterna tillverkas i landet, somliga för inhemskt bruk, 
andra för export.

Till Kinas gruv- och anläggningsföretag marknadsför koncernen 
också borriggar, lastare, krossar och bergborrverktyg med utbildning 
och efterföljande service. Det mesta tillverkas i en av koncernens största 
produktionsanläggningar i sitt slag i Jiading utanför Shanghai.

Till Kinas energiföretag, flygindustri, petrokemiska industri och 
bilindustri säljer Sandvik slutligen specialprodukter av rostfria mate-
rial, bland annat höglegerade rör och band samt motståndsmaterial och 
värme element. 

För att få samma närvaro i Kina som i Europas industri och infra-
struktur skulle Sandvik behöva växa till att bli tre gånger större där, och 
för att följa med i landets dynamik behövs kanske ytterligare en för-
dubbling varje decennium. Översatt i antal medarbetare måste därför 
Sandviks ledare i Kina anställa och träna ett mycket stort antal personer 
varje år för att både täcka upp för dem som slutar och expandera till-
räckligt snabbt. Mångdubbelt fler måste intervjuas. Denna omfattande 
rekryteringsprocess med tusentals unga kineser har inletts och stora 
resurser har tillförts den lokala organisationen. Utmaningen blir inte 
mindre av att en rad andra företag konkurrerar om samma tekniker. 
Som tur är utbildar Kina två miljoner nya civilingenjörer varje år.

Ingenstans i världen krävs det större ansträngningar i Sandvik-
organisationen. Men det intressanta är fördelarna med att representera 
en stor sammanhållen koncern. Det spelar ingen roll om de nyanställda 
ska arbeta med avancerade rostfria material, hårdmetallverktyg eller 
gruvutrustning – de kan samlas på samma introduktionskurser och 
program. 

Det finns fördelar med att ha samma grundvärderingar och gemen-
samma system i alla verksamheter. Nya medarbetare kan tas igenom 
standardiserade utbildningsprogram och alla använder koncernens 
infrastruktur när tekniska problem attackeras.

Sandvik har en stark egen kultur som utvecklats i Sverige, ett land 
som också är särpräglat med sin långa obrutna historia av självständig-
het. Kulturer, organisationer och språk som får tid att utvecklas på detta 
sätt blir starka och informella. Det kan vara svårt för nykomlingen att 
förstå vad som händer eftersom så mycket är underförstått, inlärt under 
lång tid. Jämsides med den formella strukturen i organisationen bildas 
den informella, som tidvis är stark. Besluten tas ofta inte öppet utan 
växer fram i andra sammanhang än vid formella möten.

Shanghai, en av Kinas  

snabbast växande storstäder.

Satsningen på industri och 

infra struktur i Kina skapar 

goda affärsmöjligheter för 

Sandvik.



Under senare år har Sandviks tillverkningskapacitet i Kina byggts 

ut kraftigt för att möta en växande efterfrågan. I Zhenjiang sker 

kallvalsning och färdigställning av sömlösa rostfria rör.

I Jiading utanför Shanghai tillverkas borriggar, krossar och lastare. 

I Qingdao har koncernen produktion av stanslinjestål. 

I Langfang, nära Beijing, finns sedan 1994 en fabrik för tillverk

ning av hårdmetallverktyg som successivt har byggts ut.
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Sandvik-organisationen har haft tydliga sådana särdrag. Hjältarna i 
organisationen har ofta inte varit människor allra högst upp i hierarkin, 
utan tekniker, marknadsförare och andra medarbetare mitt i verksam-
heten. 

Fördelen med denna meritokrati har varit att duktiga personer har 
kunnat arbeta sig fram till toppen och att lojaliteten inom denna kun-
skapsklass har varit stor. För den som varit utsänd ensam i omvärlden 
har det funnits många kontaktvägar tillbaka in i högkvarteret och vän-
skapsband att rycka i om det uppstått problem. Det politiska spelet på 
toppen, i den mån det existerat, har varit mer långsiktigt. Tålamod med 
olika tekniska projekt och marknadsprojekt har varit stort och tydligt. 

Det finns naturligtvis också nackdelar med den här sortens kulturer, 
och de blir framför allt synliga när en framgångsrik nationell export-
organisation växer till att bli en verkligt global organisation. En allt 
större andel av människorna i organisationen kommer från andra län-
der. En allt mindre andel arbetar på orter i Sverige där företagskulturen 
utvecklats. Vänskapsbanden tunnas ut och den informella organisatio-
nen gör många gånger arbetet trögt eftersom den inte kan hinna med i 
alla projekt och initiativ.

”Sandvik måste snabbt förändras mot större mångfald”, säger Olof 

Faxander, som blev ny verkställande direktör i februari 2011 och som 
under sin inledande tid i företaget drivit ett intensivt strategiarbete med 
många deltagare från olika delar av koncernen. ”Det är naturligt att 
företaget som utvecklats i Sverige historiskt har haft svenskar på ledan-
de positioner. Men den epoken är slut. I fortsättningen kommer allt fler 
medarbetare från företagets internationella organisation att erövra 
chefsjobb och öppna oss ytterligare mot det som händer i hela världen. 
Vi måste bli ett verkligt globalt företag – i tänkande, närvaro, företags-
kultur, mångfald, karriär- och affärsmöjligheter.”

Faxander är den första högste chefen på tre decennier som rekryte-
rats utifrån, men han har hela sin yrkeskarriär i det branschkluster av 
stålkunnande ur vilket Sandvik har bildats. 

Så sent som år 1991 hade Sandvik efter en tid av konsolidering unge-
fär 10 000 anställda i Sverige och 16 000 utanför Sverige. Drygt 40 
procent av det som såldes kom som export från hemlandet. Mycket av 
det som tillverkades utanför Sverige producerades i sammansättnings-
verksamheter. Men Sandvik höll redan på att lämna stadiet som export-
företag.

20 år senare har Sandvik bara marginellt fler medarbetare i Sverige 
relativt sett, men mer än dubbelt så många i andra länder. Av det som 
säljs utanför Sverige kommer bara cirka 30 procent från hemlandet. 
Utvecklingen är tydlig mot ett globalt företag med anställda av alla 
nationaliteter och en tillverkning spridd över många länder. Inte all 
styrning kommer längre från Sandviken eller ens från Sverige.

Hur får man en växande och allt mer internationell organisation att 
fungera? För det första behöver den gamla organisationen bli klarare 
och tydligare. Beslutsprocessen måste på gott och ont bli transparent. 
Det informella nätverket får stå tillbaka för det formella.

Globala företag måste lära sig behärska mångfald, kulturellt och 
språkligt. För att detta ska fungera behövs mer än instruktioner och 
regelverk. Värderingarna måste göras tydliga. Redan kring millennie-
skiftet inleddes ett utvecklingsarbete för att beskriva och tydliggöra de 
värden som ledare och medarbetare i Sandvik-organisationen ska leva 
upp till. Man bestämde sig för att tre värden var centrala och alltid 
skulle kunna användas som vägledning vid beslut och även kunna 
åberopas om beslutet ifrågasattes.

”Team Spirit” är ledordet för kulturen och värderingarna när det 
gäller såväl samarbetet inom företaget som partnerskapet med kunder-
na. Sandviks laganda handlar om att kunna arbeta över gränser, geo-
grafiska, organisatoriska eller vilka andra gränser som helst. Lagandan 
betyder att man ska agera som ett enda team med företagets intresse i 

I Wuxi, Kina, har Sandvik  

etablerat flera fabriker för  

tillverkning av skärande verk

tyg, bergborrkronor och  

komponenter i hårdmetall.

Olof Faxander, vd och koncern

chef sedan 1 februari 2011. 

Internutbildning sker i kon

cernens grundvärderingar.  

Bilden är från ett seminarium  

i Singapore 2006.



sikte. Medlemmarna i Sandviks organisation måste lita på varandra och 
sträva efter nära samarbete och relationer med sina kunder över hela 
världen. I lagandan ingår också att ständigt visa prov på ledarskap.

”Fair Play” är kännetecknet för Sandviks sätt att göra affärer. Det ska 
grunda sig på höga etiska normer, rättvisa, tillförlitlig redovisning, lika 
möjligheter, miljöansvar och regler för hur man ska uppföra sig.

”Open Mind” är förutsättningen för Sandvik för att behålla ryktet 
som innovativt företag. En medarbetare i Sandvik ska ständigt söka nya 
möjligheter och förbättringar samt se positivt på förändring. De som tar 
initiativ och prövar nya vägar att arbeta ska uppmuntras, inte motarbetas. 

Utbildning i dessa koncernens värderingar har genomförts internt 
och fortsätter att ske runt om i världen. Avsikten är att chefer från olika 
kulturer ska förstå och lita på den beskrivna vägen. Om de tänkt ige-
nom ett beslut med företagets värderingar som grund kan de känna sig 
trygga oavsett om de kommit fram till ett ja eller nej till ett projekt.

Med strategiarbetet under 2011 kom ett nytt steg i globaliseringen. 
Det var nu som företaget anställde nya inhemska chefer för det kine s iska 
respektive indiska dotterbolaget. De kommer att ingå i en utökad 
koncern ledning och rapporterar i fortsättningen direkt till verkställande 
ledningen för att markera deras bolags allt större betydelse för företaget.

Samtidigt strömlinjeformades organisationen för att möjliggöra 
snabbare beslut och integration över affärsområdesgränserna. I den nya 
strategin efterlystes större snabbhet i processerna. Sandvik måste vara i 
världsklass inom allt man håller på med och då krävs ökat fokus inom de 
verksamheter som valts.

I Indien, Sandviks andra stora miljardhövdade marknad, finns en soli-
dare tradition än i Kina. I tre och en halv miljoners-staden Pune, sydost 
om Mumbai, ligger ett av Sandviks intressantaste företag, Sandvik Asia 
Ltd. Det har funnits där i mer än 50 år, som tidigare hälftenägt och 
numera praktiskt taget helägt dotterbolag. Håll ett öga på detta företag 
eftersom det kommer att bli en test på hur världens företagande kom-
mer att fungera i framtiden när Indien lägger in en högre växel!

Den som besöker det väldiga landet i Sydasien förstår visserligen att 
vägen mot välstånd kommer att bli knagglig. Vägnätet är ännu inte 
värdigt ett industriland, järnvägssystemet är föråldrat och mycket inom 
övrig infrastruktur är bräckligt. En förfärande stor andel av befolk-
ningen är fattig och för dåligt utbildad eller saknar läskunnighet. Reli-
giösa konflikter och politiska motsättningar får bedömare att ibland bli 
pess im istiska.

I forsknings och utvecklings

centrumet i Pune, Indien,  

görs modern simulering och 

modellering.

Dotterbolaget Sandvik Asia 

har mer än 50 års verksam

het i Indien.

Hållbar utveckling, bland  

annat genom ökad åter

användning av råvaror, är en 

viktig del i Sandviks strategi. 

Här ses återvinning av hård

metall i den moderna anlägg

ningen i Chiplun, Indien. 

Sandvik har ett brett erbju

dande för kunderna inom  

mineralprospektering. Här 

sker prospekterings borrning 

med Sandviks utrustning 

i Olympic Dam, norr om 

Adelaide, Australien (nästa 

uppslag).
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Men Indien har sin näringsfrihet, sin demokrati, sin elitutbildning, 
sina miljoner engelsktalande medborgare och sin ålderspyramid med 
bred bas. Så sent som i början av 1990-talet började politikerna liberali-
sera ekonomin under intryck av det som hände i Sydostasien, och under 
den tid som gått har dynamiken kommit precis som förväntat, fläckvis 
och med stor kraft. Nu, i början av 2010-talet, finns det förutsättningar 
för ännu högre, bredare och uthålligare tillväxt när politikerna gradvis 
undanröjer hindren. Mycket talar för att Indien blir nästa tillväxt-
mirakel, när Kina lämnar det första mest dynamiska stadiet.

Sandvik har cirka 2 000 anställda i Indien efter att ha trefaldigat 
antalet på ett decennium. Sandvik Asia har växt till en exportorganisa-
tion. Det är bara en tidsfråga innan Sandvik har fler anställda i Indien 
än i till exempel Nordamerika.

Sandvik kantrar alltså obevekligt mot Asien precis som andra inter-
nationella företag. Världens konsumenter kommer att få se idéer och 
teknik rulla in inte bara från Kina utan också från Indien, i form av 
såväl produkter som tjänster.

Den här utvecklingen har redan börjat och den har beskrivits i en 
jubileumsbok för Sandvik Asia Ltd, utkommen 2009. Flera generatio-

ner anställda har redan skolats av svenskar men det var först då dotter-
bolaget blev helägt år 2001 och fritt från politiska restriktioner som det 
kunde konkurrera på lika villkor som övriga koncernen.

”Det vi såg var en förändring hos människorna”, skriver en av det 
indiska bolagets chefer i boken. ”När vi blev ett exportcentrum så hände 
något med självkänslan.”

Han beskriver hur organisationen formligen exploderade av energi. 
”Det var inte svårt att göra ett bra jobb!” Medarbetarna skaffade sig 

datorer och mobiltelefoner. De kommunicerade med e-post och använ-
de den allra senaste verkstadstekniken. Ett tidigare starkt reglerat pro-
duktionsbolag utvecklades snabbt. 

Välkommen till Sandviks globala marknad! Det som beskrivs är det 
allra första decenniet i ett nytt århundrade då allt redan har ställts på 
ända. År 1994 justerade Sandvik-koncernen upp sina tillväxtmål till sex 
procent om året under intrycket av det som väntades hända i världs-
ekonomin, främst Kinas hunger på teknik och råvaror. En otålig 
styrelse ordförande, Percy Barnevik, och en ny entusiastisk verkställande 
direktör, Clas Åke Hedström, såg nya möjligheter överallt. Det var dags 
att inleda en förvärvsoffensiv och en starkare etablering av nya tillverk-
ningsenheter. Sedan dess har tillväxtribban höjts till åtta procent om 
året, det vill säga en fördubbling av faktureringen varje decennium.

Den dramatiska finanskrisen från USA hösten 2008 kanske följs av 
en ny kris efter en kortare högkonjunktur. Det vet ingen när detta 
skrivs. Men länder som tidigare kallades för utvecklingsekonomier står 
för en stor del av tillväxten. Sandvik surfar på denna våg, i Asien, i östra 
Europa och i delar av Latinamerika. 

Den kinesiska expansionen har inte bara påverkat Sandvik via den kine-
siska marknaden. All världens gruvindustri växer. Gruvlandet Austra-
lien svarar numera för cirka tio procent av Sandviks fakturering och 
verksamheterna där har ungefär lika många anställda som koncernen 
har i Kina eller Indien. Kinas efterfrågan på metaller och råvaror gör 
den australiska arbetsmarknaden så het att det är svårt att hitta kompe-
tenta medarbetare. Lönekostnaderna rakar i höjden.

Gapet mellan Europa och Asien samt Australien när det gäller andel 
av koncernens försäljning har minskat markant under senare år. Efter 
nästa fördubbling av faktureringen kommer Sandvik att ha verksam-
heten betydligt jämnare spridd över världsdelarna.

På Sandviks världskarta, den som prydde omslaget på företagets års-
redovisningar på 1970-talet, finns dock i början av 2010-talet flest mar-
keringar i Europa. De påminner om företagets tidiga ungdom. I den 
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stora befolkningstäta korridoren ner genom Tyskland, Benelux, Frank-
rike och norra Italien ligger ett pärlband av anläggningar och kontor, 
totalt ett femtiotal. I mellersta Englands industribälte ligger ett annat 
band av fabriker som påminner både om historien och om var det fort-
farande finns sofistikerat materialkunnande.

Det var brittiskt kapital och brittisk teknik som hjälpte till att få igång 
Jernverks-projektet år 1862. Ute i Europa och Ryssland fann Jernverket 
från norr sin första marknad, internationell redan från början. Ett sekel 
senare, 1990, gick 60 procent av försäljningen till länder i Europa, men 
andelen har sedan dess reducerats påtagligt. Det nya östra Europa har 
visserligen fört in en ny dynamik, men inget kan mäta sig med Kina, 
Indien, Brasilien eller Australien. Världens fortfarande största ekono-
mi, USA, har funnits med på Sandviks karta nästan från start. 

Men det dröjde till 1980-talet innan Sandvik och Seco Tools tillsam-
mans tog hand om marknadsledarskapet inom hårdmetallverktyg. 
Tidigare generationer Sandvik-ingenjörer hade nog svårt att föreställa 
sig att amerikanska konkurrenter som Carboloy och Valenite till slut 
skulle vara öppna för förvärv. 

Riktig fart tog etableringen i Latinamerika först när det skandina-
viska flygbolaget SAS invigde sin Sydamerikalinje från Stockholm via 
Madrid 1949. Ändå kom det stora genombrottet på 1990-talet med den 
nya verksamheten för gruv- och anläggningsindustrin. År 2010 var 
Sydamerikas andel av Sandviks totala omsättning sju procent och mer 
än 2 600 personer var anställda där, alltså jämförbara siffror med 
Indiens och Kinas. Expansionen i framför allt det folkrika Brasilien 
tyder på att kontinenten behåller sin andel.

Afrika, slutligen, blev en marknad i och med bergborrarna och sam-
arbetet med Atlas Copco. Än så länge är Afrika en kontinent för råvaru-
utvinning och biståndsprojekt. Hur det ska gå för industrin beror nog 
till en del på utvecklingen i Indien. Om Asien kan resa sig ur fattigdom 
och svag teknik, varför skulle inte Afrika kunna stå näst på tur?

”Vi kan inte veta var förändringarna och tillväxten blir starkast”, 
säger Olof Faxander. ”Men vi måste ha ett sådant tempo i vårt arbete 
och vara så flexibla och lyhörda att vi alltid hinner anpassa oss och följa 
med. I den konkurrensen ser vi inte bara våra tidigare etablerade rivaler 
från Europa och USA utan kanske ännu mer en ny sorts snabbfotade 
och dynamiska företag som utvecklas i de nya industriländerna.”

Sandvik har ett nära sam arbete 

med kunder över hela världen, 

här i en platinagruva i Syd afrika. 

Sandvik är en mångkulturell 

koncern med medarbetare över 

hela världen.
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F ör staden Sandviken, två timmars bilfärd norr om Stockholm, 
kom beskedet hösten 2011 att koncernens huvudkontor skulle 
flytta som en dålig men inte helt oväntad nyhet. Staden har 
alltid varit i företagets centrum, uppbyggd kring framför allt 

stålverksamheten sedan 150 år tillbaka.
Men nu var den långa eran slut, en bekräftelse på att Sandviken blir 

mer som en Sandvik-ort som många andra i världen. Nåja, kanske inte 
riktigt. Stålverksamheten, där mer än hälften handlar om avancerade 
rör, drivs även i framtiden härifrån. Det är här en stor del av de anställda 
i staden arbetar. Även affärsområde Sandvik Machining Solutions, 
inom skärande bearbetning, har kvar sitt högkvarter i Sandviken. 

I en gammal park med många lövträd ligger Sandviks tidigare 
huvudkontor. Det är en grönskande oas som anlades som en del av stål-
verket, nära det nya samhället Sandviken som skulle växa upp. Träden 
har växt långsamt och åldrats med behag i det kärva klimatet, ekar, lin-
dar och almar som inte lätt sprider sig naturligt utan mänsklig hjälp så 
långt norrut. I parken står grundaren staty men ett ännu tydligare 
blickfång i Sandviken är den stora ånghammare som importerades från 
England till de första anläggningarna. Transporttekniskt måste det ha 
varit en bedrift att forsla hit den tunga konstruktionen.

Koncernens huvudkontor byggdes i olika etapper, den första delen 
tillkom 1891. Även innan koncernledningen lämnade den anrika bygg-
naden har det hela tiden pågått en decentralisering av besluten, och 
själva beslutskraften flyttade successivt närmare de stora kunderna.

Sandviken är ett litet samhälle i mellersta Sverige. Här har Sandvik 
omfattande produktion och bedriver forskning inom avancerade 
metalliska material och speciallegeringar inom ett av Sveriges största 
industriområden där mer än 6 000 personer arbetar. Inget annat globalt 
teknikföretag har en sådan tyngdpunkt så långt norrut, i höjd med 
norra Kanada, Alaska och Sibirien. Däremot är det många hållbara 
industriföretag som utvecklats en bit från huvudstäder och finans-
centra. Förklaringen till detta är att stora städers snabbt ökande mark-
priser och trängsel passar illa ihop med produktionens krav.

Tillfälligheter bäddade för Sandvik-projektet. Det var där uppe, i 
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förlängningen av den sibiriska barrskogen, som världens bästa träkol 
och renaste malm fanns. Engelska industrialister var beredda att hjälpa 
till att finansiera flera olika stålverk i Sverige för att utveckla nya stål-
processer och de började på en plats nära handelsstaden Gävle på den 
61:a graden nordlig bredd. Havet där utanför blockerades av is några 
vintermånader, men kvaliteten på järnet ledde till en livlig handel 
under resterande delen av året. Redan tidigare fanns ett stort stålkun-
nande.

Det som skiljer Sandviken från andra liknande industriorter är att 
man där har lyckats göra sina nackdelar till fördelar. Att samla kunniga 
medarbetare på en avsides plats för att slippa konkurrensen om dem 
och försöka behålla deras lojalitet längre var något som föresvävade 
grundaren Göran Fredrik Göransson år 1862. Förutsättningen var 
förstås att nybyggarorten kunde generera så stora exportintäkter att 
nya projekt hela tiden kunde utvecklas och lanseras.

Under mer än 100 år, fram till 1970-talet, växte stadens befolkning. 
Antalet invånare sjönk därefter kraftigt, bland annat på grund av ratio-
naliseringar och minskat antal anställda inom Sandvik, men har stabili-
serats på senare år.

Kartan över industriområdet visar hur företaget expanderade ut i 
den grunda insjöviken via utfyllnad i många stora etapper, de största 
runt 1930, 1950, 1960 och 1980. Hårdmetallverktygens nya fabriker 
byggdes däremot på en annan, ännu mindre, ort, Gimo i Uppland, där 
företagsnedläggningar skapat tillgång på arbetskraft. När hårdmetall-
verktygen expanderade på världsmarknaden var det Gimo snarare än 
Sandviken som skördade framgångarna. Gimo är därför Sandviks näst 
största produktionsort i världen med omkring 1 700 anställda.

I modern tid har den ena fabriken efter den andra byggts eller förvär-
vats på alla världens större marknader. Sandvikens och Gimos relativa 
betydelse har hela tiden minskat.

Genom snabbtåg, flyg och nya IT-lösningar har världen krympt. Det 
kunde ingen förutse på 1800-talet. Då låg det nya stålverket i ”ett av 
jordens hörn” och blev hänvisat till Europa och produkter som tålde 
fraktkostnader.

Medarbetarna vid Sandvik i Sandviken påminns alltså varje dag om sin 
historia, men ständig förändring och nya produkter är själva andan i 
Sandviks verksamhet, vilket skiljer det från de flesta andra stora börs-
företag. Här är kunden och dennes krav på tekniken utgångspunkten 
för alla diskussioner om företagets inriktning. 

Sandvik säljer produkter och tjänster uteslutande till andra företag, 

Sandviks första dotterbolag  

utanför Sverige etablerades  

på Easy Row i Birmingham,  

England, 1914.
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och inte till konsumenter. Kunderna använder företagets produkter i 
sin verksamhet eller som komponenter i sina egna produkter. 

Praktiskt taget alla sammanträffanden med kunder handlar om att 
möta olika tekniska utmaningar; berg ska bearbetas effektivare, metall 
ska borras, svarvas eller fräsas snabbare, legeringar ska hålla längre och 
så vidare. Det är en ständigt pågående utvecklingsverksamhet som 
aldrig tar slut. Kraven ter sig ofta utomordentligt hårda, men det hand-
lar ändå sällan om dramatiska språng. Verksamheten väcker inte ofta 
rubriker i media, trots att företagets kunnande och produkter ofta finns 
med när nya flygplanstyper lanseras, nya oljeborrhål öppnas, energi-
anläggningar byggs, infrastrukturer expanderar, gruvor öppnas, mate-
rial fraktas eller implantat ska opereras in. Den som har en pacemaker 
har troligen också en tråd, tunn som en femtedels hårstrå, från Sandvik 
i kroppen. Att möta kunders nya och skiftande krav har en tuff men 
vardaglig inneboende logik. 

En långtgående decentralisering med självständiga affärsområdes-
ledningar från början av 1980-talet anses vara huvudförklaringen till 
att Sandvik har orkat expandera lönsamt på så bred front och in i så 
många nischer. Man bröt upp landsorganisationerna och fördelade 
mycket av huvudkontorets resurser på affärsområden.

Den starka närvaron på så många håll är också själva grunden för 
Sandviks överlevnadsförmåga. Det går inte i förväg att veta vad som är 
företagets nästa stora tillväxtområde, vad som kanske kan bli ett nytt 
självständigt affärsområde. Men troligen finns Sandvik redan där med 
starka kundrelationer.

Sandvik opererar bara i krävande nischer, där produkter föds, slår 
igenom och blir vardagsprodukter eller rent av dör inom loppet av fem 
tio år. Inom verktygssektorn är livscykeln allra kortast. Kraven på 
bergborrprodukter har på samma sätt ökat dramatiskt med kraftfullare 
maskiner och tekniker. För gruvindustrin lanserar Sandvik kontinuer-
ligt nya maskiner.

Sandviks rostfria produkter och avancerade legeringar har visser-
ligen längre livscykler än så, men det handlar inte längre om några 
volymprodukter för att fylla ut den metallurgiska tillverkningskapaci-
teten. Det är därför som det satsas så mycket på forskning och utveck-
ling. Företaget skapar värde för kunden genom teknologi, kunskap och 
logistik. 

Hösten 2008 fick Sandvik-organisationen dela en ny erfarenhet med de 
flesta av världens tillverkande företag. Den finansiella kraschen i USA 
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ska dö i förtid. Däremellan lever de ett lyckligare liv, visar alla under-
sökningar. Hur sätter man rimliga siffror på sådant?

Ett mer relevant jämförelsetal skulle kanske ta fasta på skillnaden i 
komplexitet, men sådana kan svårligen göras. Räknar man antalet kon-
takter mellan världens människor, antalet komponenter i lager eller 
antalet produkter och tjänster på marknader räcker det nog inte ens att 
tala om tiotusenfaldiga förändringar.

Sandviks första anställda var outbildade bondsöner från Mellan-
sverige som grävde med spadar och högg med handyxor för att röja plats 
för en ny industri medan de frös och var dåligt närda. De bodde trångt i 
små timmerkojor runt rökiga eldstäder. Dagens Sandvik-anställda till-
hör däremot en kunskapselit som har samlat världsklassigt vetande om 
både material och teknik för industri och gruvor och verkar över hela 
världen.

Det finns i företagets arkiv en detaljerad statistik som skildrar den 
här evolutionen eller tidsresan. Siffrorna belyser sådant som försälj-
ning, överskott, investeringar, antal anställda, det egna kapitalets stor-
lek, utdelning till ägarna och det värde som aktierna handlats i. Till 
dessa kan fogas makroekonomisk historisk statistik för att sätta före-
taget i perspektiv.

Hur ser konturerna av en sådan statistisk undersökning ut?
Låt oss sätta världsekonomins reala produktion och Sandviks reala 

försäljning till index 100 ungefär år 2010 och sedan resa baklänges, 
etapp för etapp.

Den första etappen slutar när världsekonomin stod på 50, hälften av 
vad den var år 2010. Det visar sig vara i början av 1990-talet – en tid-
punkt då Sandvik bara sålde en fjärdedel så mycket som 2010, i fast pen-
ningvärde. Sandvik-koncernen har alltså sedan dess genom organisk 
tillväxt och företagsförvärv expanderat ungefär dubbelt så snabbt som 
världsekonomin. Inte så illa av ett 150 år gammalt företag!

Det är den nya verksamheten för gruv- och anläggningskunderna 
som förklarar lyftet. Gruvor och anläggningsarbeten blev under denna 
senaste etapp en vital del av de nya industriländernas ekonomier. Men 
det hände väldigt mycket mer.

I början av 1990-talet fanns inget internet. Mobiltelefonen hade 
bara börjat sitt segertåg och samma sak gällde för bärbara datorer. 
Sovjet unionen hade just fallit och den indiska regeringen funderade på 
en ny strategi. Japan hade råkat ut för en bankkris medan Kinas 
självför troende växte. En ny sorts sparfonder och nya teorier om risker 
revolutionerade finansmarknaderna. En ny världsordning för handel, 
Uruguay rundan, förhandlades fram och EU tog sitt stora avgörande 
steg. Man kan nästan tala om en ny värld.

För att se nästa halvering av världsekonomin räcker det med att gå 
tillbaka till ungefär 1973. Den här gången följde Sandvik takten i 
världsekonomin, varken mer eller mindre. Felsatsningar och växtvärk 
störde eller hejdade utvecklingen. Att inflationstakten var hög och bör-
sen värderades upp radikalt på 1980-talet dolde nog sakernas verkliga 
tillstånd för samtiden.

Världsekonomin utvecklades alltså snabbt även före BRIC-ländernas 
– Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – epok. De så kallade asiatiska 
tigrarna med Japan i spetsen höll redan då tillväxten uppe. Kinas upp-
gång började. Oljevinster plöjdes ned i Mellanöstern. 

Man talade om första, andra och tredje världen, där den tredje var de 
länder som senare skulle bli utvecklingsekonomier. USA prövade 
”Reagan omics” och Storbritannien införde en allmän liberalisering.  

Vid denna fabrik i São Paulo,  
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för metallbearbetning.
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I amerikanska Silicon Valley utvecklades den nya informationstekni-
ken och i Norden den nya mobiltekniken.

Världsekonomins tredje halvering leder sedan till 1955. Återigen en 
fördubbling på ungefär två decennier. Då var det god fart på de ekono-
mier som byggde upp allt som förstörts under andra världskriget. Tysk-
land, östblocket och Japan rapporterade tidigare okända tillväxttakter. 
Världsekonomin stimulerades också av en transportrevolution med 
lastpallar, containrar, lastbilar och nya typer av fartyg. Petrokemin, 
kärnkraften, vattenkraften och kommunikationerna. Överallt fanns 
det byggprojekt.

Sandvikens Jernverk lyckades utnyttja de nya marknaderna och 
expandera mer än dubbelt så snabbt. Främst var det bergborrar och 
verktyg med hårdmetall som medgav en kraftig framryckning på 
världsmarknaden. Världen byggde infrastruktur och borrade i berg. 
Verkstäderna satsade på bättre produktivitet som Jernverket kunde 
hjälpa till med.

Ytterligare en halvering kan väntas ta längre tid. Andra världskriget 
förstörde ju tillväxten i stora delar av världen, även om rustnings-
ansträngningarna krävde stål. Mycket riktigt. Ned till 1925 är det tre 
decennier, och ändå blev det genomsnittligt en tillväxt på två och en 
halv procent om året för världens samlade BNP. Framför allt är det tiden 
före andra världskriget som ofta underskattas. Hur gick det för Sand-
vikens Jernverk under den tid då allt mer fick säljas på hemmamarkna-
den? Förvånansvärt bra eftersom rustningskonjunkturen lyfte tillväx-
ten till sex procent om året. Det var därför företagets tekniker tvingades 
göra två stora utbyggnader av stålkapaciteten. Ett tag såg det ut som om 
företaget skulle bli volymproducent snarare än nischtillverkare.

Därefter får man gå tillbaka tre decennier ytterligare för att hitta 
ännu en halvering för världens ekonomi, med den osäkra statistik som 
finns. Sveriges ekonomi växte betydligt snabbare än övriga världens vid 
denna tid. Första världskriget gav skenbart spektakulära försäljnings-
ökningar för Sandvikens Jernverk, men de innehöll mest inflationsluft. 
Annars var detta en av företagets sämsta perioder, då konkurrenter 
knappade in. Det var en fantastisk epok för innovationer inom verk-
stadsteknik, elektricitet, motorteknik och telefonteknik som föränd-
rade världsekonomin.

Företaget växte i sin tidigaste ungdom bara lite snabbare än i början 
av 1900-talet. Man kan alltså dra slutsatsen att det tar 150 år, även med 
god real tillväxt, för att skapa ett storföretag av Sandviks sort. Det är 
också tydligt att Sandvik är ett företag som snarare ökat takten än 
bromsat in efter sin första tid.

En dag för 150 år sedan gav sig en grupp svenska grosshandlare och 
finansmän ut på den långa resa som skulle leda ända till dagens globala 
Sandvik. Till att börja med blev den investeringen rena katastrofen för 
ägarna eftersom företaget gick i konkurs.

Men därefter började en privatkapitalistisk resa som illustrerar varför 
allt fler entreprenörer och grundare satsade på att starta företag. Sand-
viks sifferserie är närmast unik. Det går att räkna fram en exakt tids-
serie under 141 år för Sandvik-aktien! Den visar att en ägarfamilj som 
satsade 5 000 kronor på en av de få första aktierna i rekonstruktionen 
1868 och sedan bara behöll den skulle kunna sälja den för 241 miljoner 
kronor (!) år 2010. Inte nog med det. Nuvärdet av alla utdelningar sedan 
dess ökar den siffran högst väsentligt. Att svenska ägarfamiljer inte 
känner igen den generösa avkastningen beror på att förmögenhetsskat-
ter, arvsskatter och skatt på utdelning tagit det mesta under den långa 
vägen.

 

Utvecklingen av Sandviks börs

värde från 1868 till och med 

2010. Aktien introducerades på 

Stockholms börsen 1901.

Börsvärdet har ökat från 0,5 miljoner kronor år 1868 till 156 miljarder kronor 31 december 2010, 

det vill säga med i genomsnitt 9 procent per år. En ursprungsaktie värd 5 000 kronor har samtidigt 

ökat till 241 miljoner kronor efter fondemissioner och värdetillväxt men före utdelningar.

Sandviks börsvärde 1868–2010 i tkr (logaritmisk skala)
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Även om man räknar bort inflationen är Sandvik-aktien en formida-
bel investering, med cirka fyra procents realtillväxt i värde varje år och 
därtill en ständig utdelning på över tre procent. Sandvik är ett av de 
företag som förklarar att Stockholmsbörsen korats till världens mest 
framgångsrika aktiemarknad under 1900-talet. 

Det innebär inte att alla investerare i alla tider gjort goda affärer i 
Sandvik-aktier. Under första världskriget till exempel blåstes värdet 
upp. Investerarna var beredda att betala ungefär dubbelt så mycket rela-
tivt sett, om man tar hänsyn till företagets substans och vinstförmåga. 
Bara några år senare försvann två tredjedelar av värdet när marknaden i 
stället intog en alltför pessimistisk hållning.

Börsvärdet på Sandvik har naturligtvis aldrig varit ett objektivt mått. 
Stämningen på börsen i mitten av 1950-talet gjorde att aktien under en 
spektakulär omställningsperiod värderades som ett krisbolag snarare 
än ett utvecklingsbolag. Grundarfamiljen tvingades släppa makten. 
Nästa våg av pessimism kom år 1983 och tvingade fram en ny dramatisk 
ägarförändring. 

Allt detta betyder att Sandvik-aktien fick en beskedlig utveckling 
under det första århundradet för att därefter lyfta dramatiskt, speglande 
ett slags kompensation för både Sandvik och den svenska aktiebörsen. 
Under en lång period efter Kreugerkraschen 1932 förhöll sig nämligen 

svenskar skeptiska till aktier. Till detta bidrog att utdelningar var 
straffbeskattade till skillnad från ränteintäkter. 

Den som var framsynt eller tursam nog att köpa aktier i Sandvik 1983 
fick därför se sin investering öka med närmare tio procent om året i 
realt penningvärde och dessutom stadigt kassera in en utdelning varje 
år på ytterligare ungefär tre procent av aktiens marknadsvärde! Det var 
en real värdeutveckling som trotsat allt som hänt tidigare och som 
knappast kan väntas i framtiden.

Hur gammalt kan ett företag bli och hur stort kan det växa sig? Ingen 
kan säkert svara på dessa frågor. De flesta företag dör eller köps upp i sin 
barndom eller ungdom med ganska få anställda. Nya kommer hela tiden 
i deras ställe. Oräkneliga marknadsledare har förlorat sin hegemoni.

Ett fåtal företag fortsätter dock att växa, antingen genom att erövra 
nya kunder och marknader eller genom att köpa företag och därmed de 
marknadsandelar som de uppköpta företagen erövrat. Några försvarar 
till och med världsledarskap i långa perioder trots att antalet konkur-
renter i alla branscher ökar hela tiden. Hundratusentals företag av olika 
slag opererar i dag på den internationella marknaden. De allra flesta är 
startade efter andra världskriget. I jämförelse med dem framstår Sand-
vik nästan unikt.

Det finns bara några 100 konkurrensutsatta företag i hela världen 
som är större än Sandvik om man rangordnar efter det som företagen 
förädlar eller redovisar i vinst. Endast ett fåtal av de riktigt stora är äldre 
än Sandvik.

Det är bara en och annan överlevande och självständig bank, pors-
linsfabrik, skogsrörelse, textilfirma eller försäkringskoncern som ståtar 
med högre ålder. Före detta statliga monopol inom post och tele hör 
också dit.

Sandvik växte upp och överlevde helt utan skydd från en liten hem-
mamarknad. Sverige tillhörde visserligen under en lång period, fram 
till 1960-talet, världens mest snabbväxande ekonomier. Men Sandviks 
kunder och tillväxt fick ändå redan från början sökas utanför Sverige.

Det faktum att omkring 95 procent av Sandviks försäljning numera 
sker utanför hemmamarknaden gör företaget till ett av de få ”riktigt 
multinationella” företagen. Multinationella företag måste hela tiden 
förändras och anpassas, inte minst till lokala förhållanden. Men det 
måste också finnas ett slags kontinuitet när det gäller att tradera kun-
skaper och förståelse för vad företaget egentligen är till för. Ett fram-
gångsrikt företag är aldrig likt något annat, det har en unik kombina-
tion av erfarenheter. Dessa ”gener” är ofta förknippade med en särskild 
nation och dess kultur. Inom Sandvik är det mest svenskar som traderat 
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erfarenheterna, men detta håller på att ändra sig. Allt fler chefer kom-
mer att rekryteras från andra länder än Sverige. 

Verkstads- och metalljättarna, som vägde så tungt på 1970-talet, är 
ofta styckade eller nedlagda. Under de senaste tre decennierna har 
Sandvik ökat sin försäljning nästan tre gånger så snabbt som många av 
dessa internationella storföretag. Sandvik toppar inte industrivärldens 
tillväxtlista, men det finns bara ett fåtal före och dessa kommer i all-
mänhet från stora hemmamarknader. 

Att Sandvik sedan rekonstruktionen 1868 bara redovisat tre år med 
förlust – år 1921, 1983 och 2009 – illustrerar ett robust utvecklingspro-
jekt i kunskaper och nya idéer. Genom två världskrig och fler än 20 
recessioner i världsekonomin har vinsten ökat exponentiellt, om än 
ojämnt. På några år händer sällan så mycket, men över decennier sker 
revolutionerande förändringar.

Få andra företag har levererat fler kvalificerade komponenter till pro-
duktionen av snart sagt varje innovativ produkt under den moderna 
industrialismen, från cykeln och bilen till mobiltelefonen och vind-
kraftverket.

Den långa evolutionen tog sin början i en av 1800-talets största 
finanskriser. 

På hundraårsparaden genom 

Sandvikens gator visades förstås 

symbolen ånghammaren.
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Sandviks grundare, konsul  

Göran Fredrik Göransson.  

En ledande handels kapitalist  

som blev en av svensk industris 

första stora entreprenörer.

EN HANDELSMAN OCH 

HANS INNOVATION

E n vårdag 1857 anlände konsul Göran Fredrik Göransson,  
38 år och ledare för handelshuset Daniel Elfstrand & C:ie i 
Gävle, till den tyska handelsstaden Hamburg. Göransson led 
av sviterna från en reumatisk feber och klev nog försiktigt på 

landgången, men det gick inte att ta fel på att det var en betydande 
person som kom med sin packning och beställde en hästdroska. Stor-
växt, välklädd och självmedveten var han, en av Sveriges främsta han-
delskapitalister och redare. Skäggprydd som de flesta andra män vid 
denna tid, blå fläckar av krutstänk på ena sidan av ansiktet efter en 
skjutövning, och med en air av världsvana efter flera år av utlands-
vistelser och resor.

Det var en man i sina bästa år och mitt i sin största framgång. 
Elfstrandfirman, som hade grundats på 1700-talet av Göranssons 
morfarsfar, var nämligen en av Sveriges mest ansedda. Aldrig hade den 
varit så expansiv som nu, under Göran Fredriks ledning. Handelshuset 
var förläggare och finansiär åt en rad små ståltillverkare i Mellan -
sverige. Elfstrands egna fartyg, ett tiotal fullriggare, briggar och jakter 
byggda på eget varv, fraktade stålstänger, träbjälkar och plank ut i 
världen och återvände med allehanda förnödenheter, från kaffe till 
gödsel. Av hävd ingick firman i ett internationellt nätverk av liknande 
handelshus som kunde köpa och finansiera ett helt bruksföretags års-
produktion i förväg.

Att han inte kallade sig grosshandlare, som föregångarna och kolle-
gorna, berodde på att han en tid drivit firman tillsammans med sin far. 
Det kunde bara finnas en grosshandlare åt gången ansåg denne. Ett 
litet uppdrag åt Brasiliens utrikesdepartement som vicekonsul var 
avsett att lösa titelfrågan tillfälligt, men alla hade numera vant sig vid 
”konsuln”.

Den gamla medeltida Hansastaden Hamburg, som vid denna tid var 
en autonom stat i den tyska federationen, vibrerande av aktivitet. Där 
låg fartyg överallt vid pirarna, flera med bogspröten pekande in över 
gatan där folk och foror trängdes. 

Staden återuppbyggdes fortfarande efter en storbrand och handels-
husen hanterade effekterna av världens första stora kapitalistiska 
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gare låg en stor allierad flotta där med hjälpbas i svenska Fårösund. 
Sveaborg i Finland besköts med 1 000 kanoner. Kriget skapade oro men 
också ökad kommers.

Vad innebar egentligen krigsslutet för affärerna? Så undrade säkert 
svensken, som uppgav adressen till ett av handelshusen till kusken. Han 
hade stora kontrakt, lån och fordringar hos mellanhänderna i lager-
kvarteren, svenskrelaterade firmor som Ullberg & Cramér och Johns 
Söner, men också andra. 

Det fanns andra besök att göra, mot affärsgatorna. Meningen med 
resan var också att köpa möbler och husgeråd av god kvalitet. Familjens 
hus i Gävle byggdes ut för att hysa större representationsutrymmen. En 
man i Göranssons ställning behövde kunna bjuda flott.

Konsuln hade stora planer för sin firma. Ångsågarna växte upp som 
svampar ur jorden längs de älvar i Norrland som hittills hunnit rensas 
för flottning och trafik. En ny sorts industriidkare som tog direktkon-
takt med kunder hade tagit kommandot. De gamla järnbruken och 
deras handelshus hade nog haft sin bästa tid.

Bäst att tänka nytt. Göransson hade redan varit med och bildat 
Sveriges första aktiebolag, textilbolaget Strömsbro, och därefter trä-
varubolaget Korsnäs. I ett av landets första privata järnvägsprojekt, 
Gefle-Dala, var han styrelseledamot. Nyss hade Göransson också köpt 
lilla Högbo bruk i syfte att komma över skogarna. Svärfar och likaledes 
grosshandlaren Nils Jacob Sehlberg brukade muttra över den yngre 
och otålige mågen och konkurrenten som med sina djärva affärer 
äventyrade det som förfäderna med möda byggt upp. Handelshuset 
och familjen var en organisk enhet enligt den gamla generationens sätt 
att se. Aktiebolag med begränsat personligt ansvar var ett riskabelt 
påfund.

När affärsmötena i Hamburg avlöste varandra i snabb takt fick 
Göransson allt större anledning att oroa sig över sin finansiella belä-
genhet. Gamla affärskollegor visade tydlig glädje över att träffa honom, 
men samtalen tog snabbt en förfärande vändning. Han började förstå 
att det inte var rätt tid att utrusta representationsutrymmen. För varje 
möte växte hans farhågor. Något riskfyllt höll på att segla upp.

Handelsmännen berättade om den oro som redan pågått ett halvår i 
USA och som obönhörligt tycktes rycka närmare. Det verkade inte 
vara ett vanligt oväder utan snarare en orkan i antågande. Om handels-
husen i Hamburg såg sig vara i fara fanns det all anledning för en finan-
siellt bräcklig Gävlefirma att gardera sig. Här gällde det att skyndsamt 
avveckla alla affärer och kontrakt som inte redan var låsta. 

Resan fick i hast gå vidare till London. Göransson ville ha en tydli-

genombrott efter de misslyckade borgarrevolutionerna 1848, då makt-
havarna släppte handeln mer fri. Att järnvägar och telegraflinjer höll 
på att knytas till nätverk mellan denna hamn och städer som Kiel och 
Berlin höjde temperaturen ytterligare. Med järnvägarna uppstod för-
utsättningar att bygga ett ekonomiskt sammanhållet Tyskland av en 
lång rad små furstendömen och fria handelsstäder.

Det var som om industrialismen från England och Belgien till slut, 
efter 70, 80 år av nötande, äntligen hade brutit igenom de nationella 
vallarna. Visst hade brittisk och belgisk teknik spritt sig tidigare, men 
nu kom nyheterna med helt annan kraft till Frankrike, Holland, Nord-
italien, Ruhrområdet, Schlesien, Skandinavien och USA. Hamburg 
fick nya affärer från många håll och det syntes på alla de många ståtliga 
magasinen i hamnen. Av segelfartygen hade vissa ett skrov av järn. 

Det stora Krimkriget mellan Ryssland och Turkiet, där Storbritan-
nien och Frankrike i ett sent skede hade stöttat det Osmanska riket, var 
nu över. Östersjön var åter ett fredens hav, men så sent som två år tidi-
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gare bild av riskerna och säkra nya krediter. Så kom det sig, om man ska 
tro familjetraditionen, att Göransson reste till kapitalismens dåtida 
huvudstad denna händelsedigra vår. 

London stod i centrum för 1850-talsoptimismen. Det var här som 
idéerna om fri handel hade segrat. Självaste prinsgemålen Albert hade 
ställt sig i spetsen för ett projekt som skulle manifestera den internatio-
nella arbetsfördelningen, en jättelik världsutställning som gick av 
stapeln 1851 och som strax avlöstes av en likadan fast ännu mer på kostad 
i Paris 1855.

När konsul Göransson anlände till London var det ytterligare ett 
storverk som alla talade om. Jätteångaren ”Great Eastern” var ett sann-
skyldigt monstrum i stålplåt. Det går knappt att föreställa sig hur man 
med den tidens teknik kunde bygga ett järnskrov på mer än 6 000 ton, 
långt som två fotbollsplaner.

I London arbetade bland andra Göranssons två år äldre affärskollega, 
utvecklingsoptimisten Pontus Kleman, på firman Hoare, Buxton & Co. 
I England hade Kleman verkat sedan 1830-talet, men det var under den 
senaste högkonjunkturen som hans rykte som grossist och finansman 
bara växt. Han hade gjort fabulöst stora vinster på trävaruaffärer och 
man talade i bekantskapskretsen om ”tidens djärvaste spekulant”, och 
han tycktes vara nära allierad med en av de främsta bankirerna, Giles 
Loder, investerare i ryska järnvägar. Klemans senaste idé var att revolu-
tionera ståltillverkningen. De nya fartygen, broarna och järnvägarna 
skulle sluka kopiösa mängder stål, förutspådde han, och Loder var inne 
på samma linje.

Den erkände engelske uppfinnaren Henry Bessemer hade presente-
rat en ny metod att tillverka stål i stor skala, som han lovade skulle för-
ändra hela branschen. Uppfinnaren hade dock problem med tidiga 
licenstagare eftersom de inte kunde upprepa de resultat som han själv 
hade nått med den helt nya tekniken. Men Kleman och hans vänner 
arbetade redan i svenska Dormsjö och finansmannen övertalade nu 
Göransson, känd för sina djärva beslut, att vara med. Göransson var ju 
inte i läge att ta på sig ytterligare risker, men det blev en lite desperat 
manöver i ett trängt läge.

Den 20 maj 1857 är i vart fall ett viktigt datum i historien om det 
svenska stålet. Då bekräftades nämligen att konsul Göransson från 
Gävle hade köpt en femtedel av Henry Bessemers ofärdiga patent. 

Med stor skyndsamhet efter hemkomsten satte Göranssons folk och 
Klemans ingenjör John Leffler igång att pröva den nya metoden vid 
Högbo bruks nya masugn i Edsken lite längre västerut i Gästrikland, 
där två små medsända bessemerkonvertrar sattes upp. 
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De inledande försöken gav ojämnt resultat – i ungefär var tredje 
blåsning blev det ett utmärkt stål. Varför lyckades inte de andra?

Men detta var inte det mest akuta problemet i ett läge då Göransson 
knappt ens hann besöka sin experimentanläggning. Det värsta var att 
krisen nådde Elfstrand-firman. I början av oktober hade nästan samt-
liga New Yorks företagsbanker ställt in sina betalningar och en serie av 
företagskrascher i Europa gjorde sedan att Bank of England i november 
såg större delen av sina reserver uttömda. Brittiska regeringen blev 
nödsakad att gå in och ändra banklagstiftningen och inom en vecka 
efter detta föll den gamla Hansaregionens många handelshus som 
dominobrickor, den ena efter den andra. 

Det fanns inga möjligheter att rädda Elfstrands, som var inflätat 
finansiellt med både Hamburg och London. Den 29 november tvinga-
des firman i Gävle att ställa in betalningarna efter generationer av slit. 
Samma sak gjorde många andra, bland dem alla firmor som namngetts 
här. Men det fanns också försiktigare grosshandlare som red ut krisen.

Solidare affärsvänner från Gävle, däribland Per Murén och Robert 
Rettig, kunde medverka till att sätta Elfstrand-firman under adminis-
tration och konkursförvaltarna beslöt sedan efter viss vånda att betala 
den återstående skulden på patentet och låta Edsken-försöken fortsätta. 
I januari fick man dessutom ett lån på 50 000 riksdaler från bransch-
organisationen Jernkontoret, vilket förlängde galgenfristen.

Göranssons framtid som storman i affärslivet hängde nu på en upp-
finning som behövde förvandlas till färdig innovation, en industriellt 
användbar teknik.

Den som sett en bessemerkonverter i drift, eller någon av dess vidare-
utvecklade efterföljare, glömmer det inte i första taget. Först tappas 
flytande tackjärn in i den päronformade ugnen när den står i vågrätt 
läge. Därefter reses ugnen samtidigt som luft (senare syre) pressas in 
under starkt tryck. Ett enormt gnistregn ur ugnsöppningen visar först 
att kisel och mangan bränns till slagg. Järnet renas alltså från förore-
ningar under ett mäktigt fyrverkeri.

Så uppstår ett öronbedövande dån när kolet i järnet förbränns och 
successivt oxideras till koldioxid. Lågan skiftar färg allt eftersom kol-
halten minskar. Järn blir stål bara vid en särskild kolhalt, inte för sprött 
och inte för svampigt. Det gäller därför att avbryta processen precis när 
stålet i konvertern fått den önskade kolhalten. Då stänger man resolut 
blästern och stålet tappas i så kallade kokiller för att stelna till göt.

Yrkesskickligheten hos Edskens smeder låg delvis i att med känsla, 
färgseende och erfarenhet avgöra precis när götprocessen skulle 

av brytas. Det var en maktpåliggande uppgift i en dramatisk och stor-
slagen miljö som fick gamla tiders smeder och deras bravader att 
blekna. Bessemermetodens ansvarige smed följde färskningens gång 
genom att studera lågan och höjde handen när konverten skulle stjäl-
pas för att tappas av. Ett misstag och resultatet var förstört.

Ända från malmen och det tidigare masugnsledet gällde det också att 
få fram en råvara som passade till bessemerblåsning. Somliga tackjärn 
dög, andra inte.

Hur var det möjligt att så stora värden hängde på enkla hantverkare i 
ett land där Jernkontoret med alla kemister funnits i ett sekel redan och 
där kunskapen om stål successivt blivit allt bättre? Varför kom inte 
profes sorerna in i bilden förrän på 1860-talet?

Svaret handlar om järnets nästan obegripligt komplexa natur. Som 
rent grundämne är det tekniskt ointressant och dessutom obeständigt. 
Det är bara tillsammans med främmande ämnen som järnet antar de 
mest skiftande och underbara former. Järn med kolhalt under två pro-
cent kallas stål och är smidbart. Järn med högre kolhalt än så heter 
tackjärn. Det finns många andra legeringsämnen som kan ändra järnets 
och stålets egenskaper, mangan till exempel. Och det finns kvarvarande 
föroreningar som förstör allt, som svavel och fosfor.

Men inte nog med det. Två stål med exakt samma kemiska samman-
sättning kan vara helt olika beroende på de sätt som molekylstrukturen 
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och kolfördelningen bearbetats med smide, valsning, uppvärmning 
eller avkylning. Mot den typen av komplexitet stod sig vetenskapen på 
1800-talet slätt och gör det ibland fortfarande.

De svenska stålframgångarna var närmast urgamla. Kombinationen 
träkol av barrved och malm från vissa av Bergslagens gruvor borgade 
för liten halt av svavel och fosfor. På grund av detta fick svenskarna fram 
världens främsta stångstål och erövrade tidvis nästan monopol på 
världshandeln. Ingen förstod riktigt varför det svenska stålet bet bäst, 
men brukspatroner byggde alla de ståtliga herrgårdar som fortfarande 
ligger utspridda över Mellansverige som minnesmärken över denna 
långvariga och gynnsamma exportperiod. 

Det var knappast någon progressiv miljö längre, som på 1700-talet. 
De ägare som snålade på löner, investeringar och underhåll kunde 
generera pengar över till ståtliga hem och rikt umgängesliv för att för-
driva tiden på landsbygden. För teknisk utveckling var däremot intres-
set ofta måttligt.

Yrkeserfarna och självmedvetna smeder i vita långskjortor bankade 

ut stål på de olika sätt som de lärt av sina företrädare, ofta invandrade 
yrkesarbetare. Redan under 1600-talet öppnade de svenska kungarna 
och deras rådgivare dörren för företagare och smeder att flytta till 
Sverige. Tanken var att de skulle effektivisera driften och öka föräd-
lingsgraden för att finansiera de svenska stormaktsdrömmarna. 
Svenska bergsmän som hanterat hyttor och smedjor i liten skala läm-
nade plats för de nya bruken. Bara i Gästrikland öppnades ett tjugotal 
bruk. Volymerna ökade mycket kraftigt fram till slutet av 1700-talet. 
Stål var inte längre dyrt som ädelmetall, vilket banade väg för indu-
strialismen.

”Lancashiresmide” kallades lokalt den svenska ståltyp som präglade 
1850-talets produktion. Namnet kom från studiebesök som två svenska 
delegationer gjort i Lancashire omkring 1830. Då hade konkurrensen 
från England redan börjat bli besvärande. Det byggdes sedan många 
100 lancashirehärdar i Sverige och de sista släcktes inte förrän långt in 
på 1900-talet.

När männen i Edsken kämpade mot klockan för att komma tillrätta 
med bessemeruppfinningens brister kunde de bara med hjälp av olika 
praktiska prov ta reda på hur olika malmer, tackjärnskvaliteter och 
bearbetningsvarianter fungerade. Att det rörde sig om kolhalter och 
legeringar uppdagades inte riktigt förrän senare, även om man visste en 
del. Det liknade kunskaperna bakom ost- och vinframställning.

Poängen med den nya bessemermetoden var att man genom att 
spruta in luft i glödande järn som genom ett trollslag kunde sänka kol-
halten så att järnet förvandlades till prima stål. Många av branschens 
män, med sin yrkesskicklighet i eviga uppvärmningar och bultningar, 
förhöll sig skeptiska. Att processen dessutom krävde tackjärn av en viss 
bestämd sort gjorde att konservativa kritiker länge såg ut att triumfera.

Men svenska ståltekniker visade sig ha de främsta förutsättningarna 
att få bessemerprocessen att fungera eftersom de hade tillgång till den 
bästa malmen och träkolen. I Sverige skulle sedan bessemermetoden 
bryta igenom på bred front medan den i England mötte stort motstånd, 
åtminstone till dess en basisk variant (thomasprocessen) kunde ta bort 
föroreningar ur stålet och koksen.

Varje gång en blåsning gick bra spirade hoppet i Edsken, men nya 
bakslag kom ständigt. Den 18 juli 1858, när det totala misslyckandet var 
nära, gick det äntligen så mycket bättre att patentinnehavarna valde att 
signalera att problemen nu var lösta. Men vändningen var knappast 
dramatisk. Ett bra bessemerstål krävde fortfarande att alla led i föräd-
lingskedjan fungerade och riktig kontroll över allt fick man inte förrän 
ungefär 1860.
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Detta gör naturligtvis inte Edsken-teknikernas bragd mindre, tvärt om. 
Ett lag av svenska stålmän, med Göransson som pådrivande kraft och 
idégivare, hade förvandlat stålvärldens mest avgörande uppfinning 
någonsin till en kommersiell innovation! Det var en världs händelse.

En handelskapitalist från Gävle och hans grosshandlarvänner börja-
de återigen se en strimma av hopp för konkursboet.

Sveriges industriella historia kantas av fantasifulla finansmän. Utan 
deras drömmar och vilja att ta risker med egna och andras pengar skulle 
många projekt ha blivit ogjorda. De har också lämnat konkurser och 
sammanbrott efter sig, ofta har de själva förlorat allt till slut.

Pontus Kleman och Johan Holm var två sådana finansmän som i dag 
är glömda av alla utom ett fåtal historiker. De uppbådade kapital i Eng-
land respektive Sverige och satsade djärvt på det ena projektet efter det 
andra, oftast ett decennium för tidigt.

Kleman, omtalad som en utåtriktad, intelligent och optimistisk char-
mör, gjorde, som redan nämnts, en stor förmögenhet på svenska trä-
varor och var den förste som på allvar försökte utvinna malmen i svenska 
Lappland med hjälp av brittiska medfinansiärer. Han försökte till och 
med bygga järnväg till Luleå från Gällivare och stoppades till slut av det 
svenska etablissemanget på ett sätt som väckte anstöt i London.

Med i Klemans olika projekt var alltså nämnde bankiren Loder liksom 
handelsfirmorna Hinde & Gladstone samt Thomson T Bonar & Co med 
liknande bakgrund. Alla tre figurerar i olika råvaruprojekt i 1800-talets 
Sverige. Ett av deras största projekt blev att med ungefär sex miljoner 
riksdaler i finansiering se till att Högbo Stål & Jernwerks AB startades.

Utan Kleman och hans brittiska affärsvänner skulle inte Sandvik ha 
funnits i dag.

Den jämnårige stockholmske stadsmäklaren Johan Holm hade haft 
en liknande bana på Stockholms mer begränsade finansmarknad. Att 
vara stadsmäklare var från början att handla i ett komplicerat valuta-
system, men verksamheten förändrades mot kreditförmedling. Mäkla-
ren Holm visade sig ha förmåga att skaffa kortfristig inlåning som han 
sedan kanaliserade till stora projekt och företag i en kapitalhungrig ny 
industri. Hans lilla kontor liknade allt mer en bank eller bankirrörelse. 
De stora handelshusen och olika kapitalägande stiftelser och kassor 
ville ha avkastning på sina pengar och Holm ordnade detta på ett sätt 
som gjorde att förtroendet snabbt växte.

Under 1860 fick alltså Elfstrands konkursbo fason på tillverkningen i 
Edsken och konsul Göransson gjorde flera säljresor. Hans förhoppning 
var till att börja med att lösa ut Högbo och Edsken för att sedan via 

något handelshus producera och exportera stålgöt, en försiktig väg ut 
ur den konkurs som berövat honom familjeföretaget.

Men allt eftersom tiden gick förbättrades konjunkturerna och 
Göransson förstod allt klarare att Edsken var för litet för att exploatera 
försprånget med världens viktigaste stålteknik. Större konkurrenter 
skulle snabbt ta herraväldet över bessemerstålet. Det krävdes i stället en 
anläggning av en storlek som Sverige aldrig sett maken till. Han talade 
med finansmän och bankirer om detta, både i Hamburg och i London. 
Kleman var den som nappade och i hans nätverk fanns redan tidigare 
stockholmaren Johan Holm.

Vid jul det här året talades det om ”The Storsjö Company”, en sam-
manslagning av några svenska bruk och investering i ett nytt stålföretag 
inriktat på den expansiva järnvägssektorn. Engelska experter åkte till 
Sverige för att undersöka tillgångarna. Det berättades snart om ett 
aktiekapital på 450 000 pund, det vill säga cirka åtta miljoner riksdaler, 
ett mäktigt belopp med den tidens mått.

Ett år gick med förseningar och besvikelser innan bolaget till slut 
uppenbarade sig vid nästa årsskifte med totalt 200 000 pund i eget kapital. 
En del av de nya ägarna använde sina egendomar som kapitalinsats, det 
som med finansspråk kallas apport. Brukspatronerna Michaeli och 
Bergen dal samt ägarna till Elfstrand lade in små bruksföretag, precis som 
de båda finansmännen Kleman och Holm. Anläggningarna var främst 
till för att skapa belåningsutrymme till en jättesatsning i Sand viken vid 
Storsjön. Viktigast för projektet var nog att den kände finansmannen 
Holm förband sig att hålla det nya bolaget med likviditet i fem år.

För att kunna komma med i affären var konsul Göransson tvungen 
att skriva ut garantier och lånereverser åt arvingarna på Elfstrand-
sidan. Där hade bolagsmännen nyligen dött.

Ett vildvuxet bolag blev det, med osäkra värden och stora lånebehov. 
Men den 31 januari 1862 kunde Kunglig Majestät fastställa bolags-
ordningen för det nya aktiebolaget Högbo Stål & Jernwerks AB.

Detta räknas som Sandviks födelsedag.
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V arje morgon efter det att tjälen släppt vårvintern 1862 kom 
Göran Fredrik Göransson åkande med häst och kärra och 
sin matsäckskorg den nästan milslånga skogsvägen från 
herrgården i Högbo ned till anläggningsprojektet vid Stor-

sjön. Där höll de första arbetarna på att gräva kanal och forma enkla 
jordkulor i de vallar som bildades. Man byggde också timmerkojor av 
den sort som skogshuggare brukade använda. Området liknande de 
guldgrävarläger som hade växt upp i Kalifornien några decennier tidi-
gare. Timmer blev det gott om när skogen avverkades för att ge plats åt 
verkstaden.

Konsuln valde och vrakade bland de arbetare som strömmade in från 
Mellansverige till den närbelägna lilla järnvägsstationen, en del av dem 
var i alltför dåligt fysiskt skick för att komma ifråga som arbetskraft. 
Brännvin ingick för många i den knappa dagliga matransonen. Den lilla 
banvaktsstugan tjänade som provisoriskt högkvarter. 

Inte förrän sent på kvällarna vände Göransson tillbaka hem.
Till Högbo hade han och familjen flyttat tre år tidigare från sin stora 

och utbyggda bostad i Gävle. Flott representation var inte längre att 
tänka på. Konsuln behövde också vara närmare Edsken och bessemer-
försöken, som nu var basen för hans verksamhet. 

Äldste sonen Anders Henrik, snart 20 år, skulle komma senare. Han 
och bröderna John och Ernst hade studerat vid en internatskola i 
Lausanne i Schweiz. Anders Henrik hade därefter gjort studieresor 
och praktik och fick nu sitt första elddop i faderns sällskap.

Anläggningsarbetet drevs med en påfallande kraft och envishet trots 
alla svårigheter. Till stor del berodde det på den ständigt närvarande 
och detaljorienterade konsul Göransson. Här visade han de praktiska 
kvaliteter som skilde ut honom från många andra visionära grundare. 
När han vände hem på kvällen var det med kontroll över dagens resultat 
och han visste vilka nya kampanjer som behövde drivas, inte bara nästa 
dag utan också följande dagar, veckor och månader.

Varför valde han då Storsjöns västra strand som etableringsplats för 
Sveriges största järnverk och inte någon plats närmare Gävle hamn? Det 
byggdes ju flera mil in i det som närmast kunde betraktas som vildmark.

JERNVERK PÅ LÖSAN SAND
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arbetsmanskap kunde erhållas”, skriver han. ”I april, så snart första 
planritningen för Verkstaden hunnit uppgöras, började även planerings-
arbetena för densamma.”

I styrelseberättelsen berättar Göransson utförligt om de olika etap-
perna. Kanalen skulle grävas två tre kilometer från Jädraån. Vattnet 
behövde ledas för att driva turbiner kopplade mekaniskt med olika 
maskiner. 

Grävningen började genom tjälen på höglänt område i vildmarken. 
Göransson och hans tekniker hoppades på lättarbetad sand längre 
fram, men arbetarna fick snart spetta i hårdlera och pinnmo samt 
spränga i urberget. Efter detta väntade lös lera som hela tiden fyllde på 
om inte kanalens kanter pålades. Till slut, efter 16 månaders grävande 
av hundratals man, var ”sisyfosarbetet” slutfört, dubbelt så dyrt som 
beräknat.

Till detta kom två järnvägsbanor för anslutning till den nya järn-
vägen. Arbetet på själva järnverket började några månader senare än 
kanalen, när alla ritningar var godkända. En kvinna deltog under arbe-
tena och blev legendarisk i Sandviken, Dal-Britta. Enligt berättelserna 
skötte hon sig ”som en hel karl”, ja frågan var om det var så många karlar 
som rådde på henne.

Sommaren 1863, efter drygt ett års anläggningsarbete, kunde den 
största masugnen i Sverige dittills ”blåsas på”. Den kunde producera 
ungefär 15 ton tackjärn om dygnet när allt gick bra, nära tre gånger mer 
än genomsnittet i landets fler än 200 masugnar.

Blåsningarna i nästa produktionsled, bessemerstålugnarna, började 
några veckor senare i augusti. Under provverksamheten i Edsken hade 
man valt att gå ifrån Henry Bessemers idé med stjälpbara ugnar och i 
det nya stålverket började man därför med fasta. Men redan under 
första verksamhetsåret skulle man byta tillbaka till de stjälpbara stål-
konvertrar som förknippas med Bessemer. Trots att ugnarna var stjälp-
bara kunde de lasta fem ton, vilket innebar en radikal förändring mot 
tidigare, 30 gånger mer än dåtidens stålugnar.

Själva poängen med det nya stålverket var stordrift och stora arbets-
stycken. Denna inriktning underströks än mer i Jernverkets nästa pro-
duktionsled. Från England importerades en ånghammare vägande 15 
ton. Att anlägga grunden för storhammaren blev minst sagt kostsamt, 
100 000 riksdaler, och det i en tid då en arbetarlön var tolv öre i timmen.

Ovanpå en vattensjuk sandgrop byggdes lager på lager av timmer, 
sandsten och en tjock plåt. En ny plåt på 50 ton fick dock snart gjutas 
om på plats när den första visade sig för klen och bräcktes. Värre ändå 
var att pistongstången gick av och att inget inhemskt bruk kunde klara 

Det troliga är att Göransson, med stor erfarenhet av varvsverksam-
heten i Gävle, ville få monopol på arbetarna när de väl var på plats. 
Arbetsplatsen skulle helst ligga längre än gångavstånd från stadens 
olika frestelser, och från konkurrerande arbetsgivare. 

Det tänkta industriområdet låg på Högbos marker och kostade där-
för inte något. På platsen fanns både god vattenförbindelse med Gävle 
hamn via Storsjön och Gavleån och närhet till den nyöppnade järn-
vägen mellan Gävle och Falun. Man kom också lite närmare gruvorna 
och skogarna som skulle leverera malm och träkol. Importerat koks var 
inte med i kalkylen. Dessutom gav Jädraån, som rann ut i Storsjön just 
här, en möjlighet till kraft via vattenturbiner. Elektrisk energi fanns 
däremot fortfarande knappt ens på ritbordet.

Så såg en optimal etablering ut senvintern 1862. Den sandiga viken 
var inte vald på måfå.

I en fyllig styrelseberättelse daterad 10 oktober 1863 beskriver bygg-
herren själv hur det stora byggprojektet fördes i hamn. Klart blev det 
till slut. Det går inte att ta fel på stoltheten efter välförrättat värv.

”Den 14 Mars 1862, sedan Styrelsen lyckats övervinna alla förut 
nämnda svårigheter, började Kanalgrävningen, till att börja med, med 
mindre arbetsstyrka, som dock ökade så småningom alltefter som 
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ett så stort smide. Allt löste sig till slut under 1864 med den legendariska 
storsläggan som sedan bultade stora glödande arbetsstycken.

Även nästa produktionsled, som främst var hjulringsvalsverket, 
trots ade tidens föreställningar om normalstorlek. Tidigare stod smeder 
och deras hantlangare och valsade små manuellt hanterbara arbets-
stycken till stångstål i primitiva vattenhjulsdrivna valsverk. Detta var 
något helt annat.

Göran Fredrik Göransson och hans tekniker utgick från en ny  
produktionsmetods möjligheter. Man byggde ett av världens första 
större järnverk helt baserat på och dimensionerat för den nya bessemer-
processen. Det naturliga var att satsa på sådant som de småskaligare 
konkurrenterna klarade sämre, nämligen stora och tunga smides- och 
vals produkter.

I Sandviken växte industrisamhället upp. Första året skulle det fin-
nas jobb för ett hundratal arbetare. De logerade till en början i ett 
femtiotal snabbt uppförda jordtäckta timmerkojor längs med kanalen, 
i områden som folkhumorn, säkert av goda skäl, kallade exempelvis 
Loppstan och Lusenhamn. Tvätt och kroppshygien kom i andra hand. 
De sov på britsar runt sotiga öppna eldstäder. Arbetade gjorde de tolv 
timmar under sex dagar i veckan. Livsmedel fick de handla i ett provi-

soriskt handelsskjul. Under det andra verksamhetsåret kom ytterligare 
160 arbetare och året därpå ytterligare 200. Tjänstemannabostäder 
monterades ned och transporterades från Högbo och enkla bostäder 
för arbetarna började uppföras eftersom deras familjer hade börjat 
flytta med. 

Samtidigt som allt detta växte fram seglade mörka finansiella moln in 
över det nya samhället. Redan i slutet av 1863 började likviditetsgaran-
ten Johan Holm få bekymmer med sin finansiering. Hans utfästelser 
var inte längre så mycket värda. Frågan var om Jernverket skulle tvingas 
slå igen innan verksamheten hade fått styrfart. 

Investeringarna i Högbo-koncernen bidrog till finansmannen 
Holms problem. När den ”Holmska finansskandalen” och konkursen 
briserade i januari 1865 såg allt mycket illa ut. Delägaren och gross-
handlaren J N Michaeli, som hade ansvar för finanserna, ansåg att lik-
viditeten skulle räcka högst ett halvår. 

Titta lite närmare på bilden på nästa sida från Sandviks första produk-
tionsanläggning. Den togs 1864, efter två års kamp mot alla praktiska, 
tekniska och finansiella svårigheter. På bilden står eller sitter 15 stolta 
tekniker och förmän, symmetriskt placerade kring grundaren och 
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ledaren konsul Göran Fredrik Göransson. Budskapet till världens järn-
vägsmarknad var: ”Här har ni ledningen för världens modernaste stål-
verk, klar att leverera sina produkter!” 

Det går inte att ta fel på vem som är ledaren. Den välklädde mannen i 
centrum har armarna självsäkert korsade över sin svällande mage. Övriga 
män intar mer avvaktande kroppshållningar med sina händer på sidorna. 
Själva tekniken och produkterna är det centrala i projektet. Göransson 
har på bilden huvudet i centrum av det stora kugghjulet i valsverket och 
trampar med ena foten demonstrativt på en av de båda väldiga hjulring-
arna placerade i förgrunden, företagets huvudprodukter. 

Så målar en fotograf sin tavla i samråd med beställaren. Konsul 
Göransson, som av senare bedömare har kallats en av Sveriges främsta 
entreprenörer, ville förstås visa kunder, konkurrenter och finansiärer 
att det var ett modernt, kraftfullt och solitt tekniskt företag. Järnvägs-
bolag, som nu efterfrågade lokomotiv och vagnar för sina väldiga pro-
jekt i Europa och Ryssland, behövde hjulringar från Jernverket i svenska 
Sandviken.

I dag, när vi har ett slags facit i hand, är det lätt att tro att Jernverket 
gjorde en lysande debut. Men så var det knappast. Den här gruppen 
hade gett sig in på nästan okänd mark. De prövade olika idéer om hur 
man bäst skulle gjuta i stora kokiller, göt som sedan skulle smidas av en 
jättelik hammare och därefter valsas till hjulringar av det valsverk som 
skymtar på bilden, rationellt och kostnadseffektivt. 

Till en början gjordes göt med hål i mitten och monsterhammaren 
skulle raskt forma till de otympliga arbetsstyckena med några tunga 
slag. Men med successivt förbättrade metoder, där göten kunde hållas 
mindre och stålkvaliteten därmed blev jämnare, behövdes snart inte 
alls den dyrt förvärvade hammaren för hjulringarna. Säljarna fick börja 
bearbeta andra marknader för att belägga den, främst med stora kanon-
ämnen och maskindelar.

Inte heller hjulringvalsverket med det stora kugghjulet blev en sär-
skilt lyckad investering. Lagren var av dålig kvalitet och skar lätt ihop 
hur mycket de än smörjdes. Med standardiseringen på marknaden blev 
det så klent beställt att Jernverket till slut fick skaffa eller tillverka 44 
olika sorters valsar för att kunna leverera rätt dimension till varje kund. 
Valsverket fick ständigt stoppas för byte efter varje kort serie, vilket 
plottrade bort den tänkta stordriften.

Under de första åren flöt knappast arbetsprocessen alls. Det berättas 
att varje hjulring kunde behöva värmas om fyra fem gånger i smides-
ledet och ytterligare två tre gånger när den skulle valsas. Kvaliteten blev 
ojämn, dels för att man ännu inte, trots alla försök i Edsken, kunde 
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säkra stålets kvalitet när det kom ur ugnen, dels för att man helt enkelt 
inte behärskade tillverkningens alla övriga led. 

Valsverket hade andra skavanker. Det blev stora mängder skrot vid 
tillverkningen som man först försökte tillvarata med annan mindre 
effektiv smältteknik, men som man snart började sälja på den interna-
tionella skrotmarknaden. 

Till det nya stålföretagets problem hörde dessutom vattenkraften. 
Kanalen från Jädraån gav ett otillräckligt vattenflöde för turbinerna 
och det var först när flera vedslukande ångmaskiner installerats på bru-
ket som man inte längre besvärades av brist på kraft. Dyrt blev det.

Järnverk, som den här typen av anläggningar kallas av hävd, är kom-
plicerade anläggningar som tar lång tid att trimma in. Detta företag 
startades ute i vildmarken med ny teknik och till största delen otränad 
personal. 

Jernverket var ett av tre stålföretag i Europa som kunde tillverka 
hjulringar i ett stycke. Järnvägsföretagen ville gärna ha sådana homo-
gena hjulringar även om de var behäftade med smärre fel. Men det kom 
ändå partier i retur och det faktum att stora mängder stål lagrades i 
Hull, England, som underlag för kortsiktiga värdepapper (warrants) 
säger något om hur finansiellt skör den första verksamheten blev. 

Jernverkets första år i drift var heroiska, men knappast framgångsrika. 
Hade man fått fortsätta ett tag till skulle säkert slitet ha belönats efter-
som företaget var ett av världens första med fungerande volymproduk-
tion av stål. Men likviditeten hann sina.

I mars 1866 inträffade den stora katastrofen. När det inte gick att upp-
bringa mer likviditet stängdes verksamheten i Högbo-koncernens 
anläggning i Sandviken. Produktionsstoppet kom inte som en blixt från 
klar himmel eftersom löneskulden till arbetarna hade hunnit bli 180 000 
riksdaler, mellan en och två arbetsmånader genomsnittligt i eftersläp-
ning. 

Vissa anställda hade besparingar, andra hade inget. Att skolan redan 
hade 74 elever vid tillfället visar att det fanns familjer som hamnade i en 
svår situation. Varken tjänstemän eller arbetare hade nya jobb att gå till. 
Också många andra svenska bruk var i kris.

Sandviken blev över dagen en liten spökstad när hyttan blåstes ned 
och bessemerugnarnas spektakulära eldkvastar bleknade bort. Stor-
hammaren upphörde att bulta och hjulringsvalsverket gnisslade inte 
längre.

Under krisprocessen hade Göransson försökt köpa ut det nya järn-
verket, något som Pontus Kleman inte önskat av omsorg om de bruk 

han själv lagt in. Inte heller hans medfinansiärer i London ville släppa 
taget så lätt.

Kleman, som från början tänkt sig större brittiska ägarintressen i 
Högbo än Göransson ville gå med på, hade en ny plan för brittiskt 
ägande. Ett nytt Londonbolag skulle bildas och köpa upp den svenska 
nödlidande stålkoncernen. Göransson, som först motarbetat det 
utländska inflytandet, började se detta som det sista halmstrået.

Processen hade pågått hela år 1865, allt medan Michaeli fick ordna 
än det ena än det andra lånet för att klara kassan och Smålandsbanken 
började hota med lagsökning. Det var bara Göransson och Kleman 
som trodde att engelsmännen skulle kunna rädda situationen. För-
handlingarna om det nya bolaget hann så långt att Michaeli efter nyår 
1866 reste till London med alla de nödvändiga dokumenten, som gra-
vationsbevis, fullmakter och åtkomsthandlingar. 

Men på styrelsemötet i nya Anglo Swedish Steel & Iron Company 
svävade Kleman på målet om hur stor andel av det jättelika kapitalet på 
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en och en halv miljon pund som verkligen var tecknat, vilket ledde till 
att hela affären till slut kollapsade.

I stället blev det konkurs. Varenda anläggning och markbit var belå-
nad och i engelska Hulls hamn låg bessemerstål bokfört till mer än en 
miljon riksdaler, basen för en lånekarusell. Det var bara en femtedel av 
lånen som kom från svenska kreditinrättningar. De stora förlusterna 
skulle bäras av de tidigare nämnda intressenterna.

Högbo-kraschen var inte jättelik med engelska mått men den gav 
genljud i hela Londons finansdistrikt. Den var en liten länk i en 
händelse kedja som bara några månader senare utlöste en av Londons 
allra största finanskriser. Problemtyngda diskontobanken Overend, 
Gurney & Co tilläts av myndigheterna att falla, vilket startade en härd-
smälta i Londons finansdistrikt som skulle göra de engelska bank-
männen till världens mest konservativa under många decennier framåt.

Konsul Göransson framstod i allmänhetens ögon som förlorare, men 
det här skulle bli möjlighet till återkomst. Hans kunskap och erfaren het 

av projektet skulle ge honom en chans till. För finansmännen Johan 
Holm och Pontus Kleman däremot blev detta början till slutet. 

Jernverkets arbetare hade fruktansvärda problem. En del arbetare 
och tjänstemän återvände till de gårdar varifrån de kommit, för att fly 
från svälten. Andra försökte bita sig fast i Sandvikens tystnad med 
smärre hantverk, underhållssysslor för konkursboet eller påhugg hos 
bönder på landsbygden. Man hoppades på att driften skulle komma 
igång medan månaderna gick.

En olycka kommer dock sällan ensam. Efter mer än ett års veder-
mödor och väntan kom den ödesdigra försommaren 1867, då vintern 
inte ville släppa greppet om norra Sverige.

Lakoniska efterlämnade dagboksanteckningar talar om islossning 
veckan före midsommar och kor som släpptes ut en månad för sent utan 
att ha något gräs på marken att beta. Vad värre var så kom vintern till-
baka redan första veckan i september. 

Detta skulle visa sig bli Sveriges sista period av utbredd hungersnöd. 
Tusentals människor dog i norra Sverige och emigrationen till USA 
nådde rekordnivåer. Människor levde fortfarande med småjordbrukets 
hårda levnadsvillkor, alltid nära nöden. Industrisamhället skulle för-
ändra detta längre fram, men det hjälpte inte de kvarvarande arbetslösa 
i Sandviken. Redan på hösten rådde ren svält bland dem som hade svårt 
att parera de skenande matpriserna.

Grundaren konsul Göran Fredrik Göransson förväntades i patriar-
kalisk anda lindra problemen. Han gjorde till exempel en insamling 
bland bolagets större fordringsägare denna jul för mjöl och lutfisk och 
det instiftades en fond. Skolläraren avlönades av konkursboet för att 
”inte barnen skulle gå på lösen”. Nöden släppte inte utan förvärrades 
under 1868, som blev ett år av torka i jordbruket. Det gjordes försök att 
köra anläggningarna, men Sandviken blev åter tyst med hungrande 
invånare.

Så till slut, efter två nödår, kom räddningen! Jernverket kunde lösas ut 
ur konkursboet av Göranssons släktingar och vänner. Viktigt var att 
hans egna söner hade ärvt kapital direkt från sin morfar Nils Jacob 
Sehlberg, som dött under den begynnande krisen 1865. Denne testa-
menterade dotterns arvslott direkt till hennes söner för att undvika att 
pengarna skulle hamna i krisprojektet. Arvet gjorde det möjligt för de 
tre myndiga sönerna Göransson att bidra både till att rädda Jernverket 
och till att vidmakthålla faderns inflytande. 

Jernverket stod stilla i 19 månader tills fordringsägaren i konkursen, 
Thomson T Bonar & Co, arrenderade driften. Men från mars 1868, två 
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år efter konkursen, var det Göranssons äldste son Anders Henrik som 
formellt övertog ansvaret i spetsen för en svensk ägargrupp.

I London fortsatte Pontus Kleman med sina försök att starta ett nytt 
bolag och i Sverige köptes några av de mindre bruken ut ur konkurs-
boet. Konkursauktionen för Jernverket, Högbo och Edsken sköts däre-
mot upp, gång på gång. Det fanns intressen som ville hindra anlägg-
ningarna att komma igång och utnyttja försprånget. Jernverket var inte 
längre ensamt om att bygga bessemerkonvertrar. Det drevs ett tiotal 
nya projekt bara i Sverige och etablerade bruksägare och deras finansiä-
rer såg gärna att Göransson försvann från scenen. Andra svenska 
finansinstitutioner, som förlorat pengar på äventyret, ville gärna ge 
honom en minnesbeta. Men dessa ansträngningar spelade snarast den 
nya lilla ägargruppen i händerna.

Jernverket driftstartade till slut och två månader senare övertog det 
nya aktiebolaget Sandvikens Jernverk formellt anläggningarna, med 
familjen Göransson i ledningen. 

Nystarten blev gynnsam för de nya ägarna, inte bara därför att det 
skedde i ett uppåtgående konjunkturläge. Vad kunde vara bättre än att 
attackera de nya marknaderna med ett stålföretag som inte längre tyng-
des av historia, skulder, föråldrad utrustning och splittrad produktions-
struktur? Detta var under den stora bruksdödens tid i Sverige. Bruk 
efter bruk slog igen. Sandvikens Jernverk föddes däremot på nytt.

Konsul Göransson var visserligen fortfarande försatt i konkurs, men 
det hindrade inte att han hade ägarnas fulla förtroende att driva verk-
samheten.

Göran Fredrik Göransson  
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BRUKSPATRONEN UTVECKLAR  

EN AFFÄRSIDÉ

A nders Henrik Göransson, äldste sonen till konsul Göransson, 
arbetade lojalt vid faderns sida fram till konkursen. Han och 
bröderna använde sedan arvet från morfar till att få faderns 
livsverk utköpt från konkursboet. Vid 24 års ålder var 

Anders Henrik nu formellt chef, brukspatron, för det nya företaget. Det 
betydde i praktiken inte så mycket eftersom hela projektet byggde på 
faderns kunskaper och erfarenheter. Varken sönerna eller faderns 
affärsvänner hade tänkt sig något annat än att konsuln skulle driva 
Jernverket vidare.

En plikttrogen, ambitiös och ganska mild människa. Så framstår 
Anders Henrik i olika memoarer. Samvetsgrann och angelägen att upp-
träda korrekt och redbart, men bestämd och ivrig när han var övertygad 
om att allt var juste och riktigt, karaktäriserar ett av barnen långt senare 
sin far. Om hans förhållande till sin hustru heter det att de aldrig växlade 
ett häftigt ord.

Konsuln kunde inte ha fått en mer välartad son än Anders Henrik.
Fredrik och Betty, som hans föräldrar kallades i privata samman-

hang, fick sex barn under en tioårsperiod. Anders Henrik och två av 
hans yngre bröder skickades till en internatskola i schweiziska 
Lausanne. Tanken var att de tidigt skulle lära sig utländska språk. 
Affärsvännerna såg till att de dyra skolavgifterna betalades även efter 
konkursen, en investering som de senare fick nytta av.

Produktionen i Jernverket hackade igång utan stor orderstock och 
utan tillräcklig finansiering. Pengabristen fick avhjälpas med reverslån 
som styrelsens förmögne ordförande Per Murén personligen gick i bor-
gen för. När det gällde bolagets investeringar omtalas han dock som 
försiktig. Murén skulle avgå 1883 med ålderns rätt. Konsul Göransson 
skulle då vara färdig med sin konkurs och fri att träda in formellt som 
ordförande. Sonen Anders Henrik och svärsonen Carl Wilhelm 
Sebardt hjälpte honom att komma ur de privata skulderna.

Efter tre år i Lausanne hade Anders Henrik gjort studieresor och 
praktik i Tyskland och England. Den unge mannen inte bara behärskade 
franska, tyska och engelska, utan var också en av den nya generationens 
unga framåtsträvande män, vana vid järnvägar, telegraf, ångbåtar och 
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på att köpa ut Jernverket snabbt fick tillbaka sina pengar. Inte bara famil-
jen Göransson utan också grosshandlaren och järnvägsmannen Murén 
samt grosshandlaren och bruksägaren Michaeli hade tagit stora person-
liga risker.

De internationella stålpriserna steg till följd av en ny internationell 
högkonjunktur. Orsaken till det för Jernverket gynnsamma läget 
var att kriget mellan Frankrike och Preussen slutat, vilket resulterat  
i bildandet av det nya Tyskland och dess regeringsstyrda ”Gründer-
zeit”. Lantjunkaren Otto von Bismarck som var den nya industrinatio-
nens starke man införde nådigt för en tid frihandel även här. Tusentals 
nya företag bildades och tysk industri ropade efter stål. I förlorande 
Frankrike däremot svalnade affärerna för lång tid framöver, precis som 
i London efter den stora finanskrisen.

Marknadsetableringen var inte lätt eftersom firmor som Krupp i 
Tyskland och Vickers & Brown i England dominerade marknaden för 
järnvägshjul, kanonämnen och andra volymprodukter som det nya 
okända Jernverket offererade. Många kunder ville helst ha färdiga vagns-
hjul och inte de halvfabrikat i form av hjulringar som Jernverket erbjöd.

Men stororder kom snart från Ryssland där Anders Henrik Görans-
son fick ordentligt stöd från svenske ministern i Sankt Petersburg  
och lyckades skaffa en agent med ypperliga kontakter, belgaren Emile 
Jansen. Det europeiska Ryssland byggde vid den här tiden tre gånger så 
mycket järnväg som Sverige. Även där var utländskt kapital förklaringen 
till den snabba investeringstakten.

tryckta media, men också starkt utvecklingsoptimistiska. Den berömde 
Jules Verne speglade i sina romaner denna generations idéer som han helt 
sonika hämtade från internationella tekniska tidskrifter och använde i 
sina berättelser. Unga män som Anders Henrik fick med hjälp av nya 
media ett klart informationsövertag framför tidigare generationer.

Det ankom på honom att resa ut och ordna kunder till den åter-
startade anläggningen. Under det långa uppehållet hade kontakterna 
på marknaderna rostat. Utrustad med introduktionsbrev, varuprover 
och analyser reste han ut. Redan första resan blev lyckad eftersom han 
sålde inte bara större volymer utan också till högre priser än vad man 
skulle ha gjort med mellanhänder.

Det var nog därför som Anders Henrik Göransson mellan åren 1869 
och 1870 mest befann sig på resande fot. Transporterna var bekvämare 
än tidigare, men vedermödorna och motgångarna dominerar ändå den 
bild han tecknade när han kväll efter kväll skrev långa brev om allt som 
tilldragit sig under dagen. Hemma på Jernverket var det fadern som 
bestämde och allt måste underkastas hans kontroll. Resebudgeten var 
knapp och komforten på billiga hotell krävde en ung stark kropp. Till 
att börja med mötte den unge säljaren problem överallt, men snart kom 
genombrotten.

Studerar man de första sex årsredovisningarna för det nya Sandvikens 
Jernverk blir intrycket överraskande positivt med tanke på de tidigare 
problem projektet hade. Faktureringen växte varje år och vinstmargina-
len låg på mellan 17 och 18 procent, vilket betyder att de ägare som satsat 
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Stålverk i England köpte för övrigt göt från Jernverket och svenska 
järnvägsföretag medverkade, särskilt från 1870, till att orderstocken 
blev allt bättre. Det nya Jernverket sålde allt från tackjärn, göt, hjul-
ringar, järnvägsaxlar till olika grova smidda produkter, borrstål och 
andra stålprodukter till kunder i Sverige och Europa. Men utan de stora 
beställningarna från järnvägsentreprenörerna i Ryssland hade de nya 
ägarna fått svårare att klara projektet.

Försäljningen, som först mödosamt klättrat upp till 900 000 kronor 
år 1870, steg sedan snabbt till 2 500 000 kronor rekordåret 1873. Bakom 
ökningen låg både volymförbättringar och högre priser. Även om också 
råvarukostnaderna steg snabbt förbättrades den redovisade vinsten från 
220 000 kronor år 1870 till 465 000 kronor 1873. På den nivån höll den 
sig ytterligare några år. 

Med tanke på att de nya ägarna bara sköt till 375 000 kronor i aktie-
kapital för att få loss Jernverket ur konkursboet var detta mer än någon 
hade vågat drömma om. Trots att aktieägarna tog ut ordentliga utdel-
ningar kunde fonderna på balansräkningen byggas upp så att man 1870 
kunde göra en kombinerad ny- och fondemission.

Den riskabla korta skuldsättningen kunde snart bytas mot tryggare 
hypotekslån hos Gefleborgs läns Hypoteksförening och Gefleborgs 
Enskilda Bank. Konkursen var nu till slut historia.

Högkonjunkturer slutar förr eller senare, men den här tiden svängde 
det ovanligt häftigt. I maj 1873 utbröt en oro på börsen i Wien som 
snabbt spred sig till Tyskland. På hösten steg panikvågen i New York 
till nya höjder när stora järnvägsföretag föll och den ledande bankir-
firman Jay Cooke & Company blev bankruttmässig. 

I London, där investerarna agerat försiktigt efter krisen 1866, blev 
stämningen däremot lugnare och i Sverige höll järnvägsutbyggnaden 
uppe aktiviteten ett tag till. Men bruksdöden fortsatte i Mellansverige.

Jernverket klarade påfrestningarna bättre än andra. Först fick man 
stora order från Statens Järnvägar och de privata järnvägsföretagen. 
Det unga järnvägsutrustningsföretaget Atlas i Stockholm köpte också 
hjulringar för sina vagnar. Sandvikens Jernverk behöll vissa goda affä-
rer med den ryska försvarsmakten, främst laddstakestål och bajonett-
stål. Det var en verksamhet som Anders Henrik Göransson särskilt 
månade om, med flera introduktionsresor.

Volymerna hölls uppe, men prishalveringar på marknaderna gjorde 
att försäljningsvärdet krympte till knappt en och en halv miljon kronor 
år 1877, ett år då ledningen drog ned sysselsättningen efter att tidigare 
ha expanderat arbetsstyrkan till klart över 500 personer.

Årsredovisningarna visar hur vinsterna snabbt smälte ihop. Avkast-

ningen sjönk till mindre än en tredjedel. Ett särskilt bekymmer var att 
råvarufattiga Sandvikens Jernverk hade kontrakt på leveranser av malm 
och träkol som automatiskt fyllde på lagren så att det skulle räcka i år 
framåt. 

Det framstod mer och mer klart att Jernverket inte var idealiskt för 
volymprodukter. Visserligen sparade bessemermetoden stora mängder 
bränsle, men när också konkurrenterna bytte stålteknik blev närhet till 
kolgruvor en viktigare konkurrensfaktor än närhet till malm. Det skulle 
snart bli olönsamt att tillverka volymkvaliteter med träkol, som är 
arbetsintensivt. 

I en konkurrensmiljö där framgång handlade mer och mer om billig 
malm och koks hade Jernverket faktiskt varken det ena eller det andra. 
Rationellare än något av de tidigare stålverken i Sverige var det visser-
ligen, men inte lika kostnadseffektivt som Englands och Tysklands nya 
anläggningar nära stenkolsgruvorna.

Bessemerprocessen gynnade för en tid det rena bergslagsstålet men 
snart skulle en ny engelsk variant, thomasprocessen, öppna för all  
världens mindre rena malmfyndigheter, däribland den svenska Lapp-
landsmalmen.

Det fanns också en annan omsvängning i omvärlden som skulle 
påverka Jernverket under lång tid. Världens stora frihandelsera som 
börjat 1846 med Storbritanniens avvecklade spannmålstullar var nu 
slut. Trötta på dynamik och kriser vann protektionister den ena segern 
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Lyckligtvis fanns det en person i organisationen som lärt tillräckligt 
om världens stålmarknader i tid för att återigen rädda företaget; den 
unge ”brukspatronen” Anders Henrik Göransson fick under sina resor 
klart för sig hur allvarligt läget höll på att bli. 

Svenska stålföretag, inriktade på exportmarknaden, hade inte längre 
några särskilda konkurrensfördelar. Snarare var det tvärtom med tanke 
på de långa transporterna. Anders Henrik Göransson såg bara en väg 
framåt och det var ökad förädlingsgrad och manufakturering med sikte 
på kvalitetsmarknader. Det kunde bära högre kostnader.

Sandvikens Jernverk byggde ytterligare ett bessemerverk under hög-
konjunkturåret 1873, en låsning för decennier framåt. Man var inte 
längre föregångare tekniskt, men visade förmåga att tillfredsställa nya 
kunders krav med den teknik man hade.

Världens verkstadsindustri de sista decennierna av 1800-talet kan jäm-
föras med vår tids informationsbransch när det gäller förändringstakt. 
Den ena nya produkten efter den andra lanserades, från smått till stort. 

Rakklingorna och stålstiften till bläckpennor kom först. Båda mass-
producerades från 1860-talet, precis som fickuret. Paraplyer och kors-
etter blev andra konsumentprodukter som rönte stor efterfrågan.

På 1870-talet var det dags för allehanda större konsumentartiklar 
och arbetsredskap; symaskinen, skrivmaskinen och telefonen. Det 
dröjde dock till en bit in på 1880-talet innan de gick ut i större upplagor. 
På 1890-talet tillverkades cykeln med gummidäck, kedja och frihjul, 
som började revolutionera livet på landet och i staden. Mot slutet av 
århundradet lanserades sedan grammofonen, personbilen, fotogen-
motorn för den mindre båten och mycket annat. Under tiden kom det 
elektriska sortimentet.

För att tillverka alla dessa massprodukter rationellt utvecklades  
i England och USA successivt nya verktygsmaskiner som svarvade, 
slipade, fräste och borrade allt effektivare och med allt större precision. 

Uppräkningen kan göras mycket längre men kan räcka för att teckna 
konturerna av den dynamiska marknad som det unga Jernverket ham-
nade i. Produkter som ingen hört talas om kunde finnas på tillverk-
ningsprogrammet nästa år. Det blev nödvändigt för organisationen att 
följa med i det nya och inrikta sig på större förädling i de nya verkstads-
företagens tjänst. 

Under krisen byggde man därför ut det tidigare finvalsverket för 
verktygsstål. Och redan två tre år senare, år 1880, kom investeringen i 
ytterligare ett finvalsverk. Då hade engelska rörtillverkare förhört sig 
om möjligheten att få köpa band för rörtillverkning.

efter den andra i land efter land, och från 1890-talet kan man tala om 
en ny värld av tullar, regleringar, karteller och truster. Den utveckling-
en gynnade inte ett litet exportorienterat företag i periferin av Europa.

I företagens historieskrivning ser det ofta ut som om strategi är något 
som utvecklas först av allt vid skrivbordet och att verksamheten där-
efter spirar på grund av den utmärkta plan som grundaren och hans 
medhjälpare tänkt ut. I verkligheten är det sällan så, inte heller i Sand-
vikens Jernverk. Planerna fick i stället justeras när marknaden föränd-
rades och nya kunder fick sökas, precis som ytterligare finansiering. 

Det ena gav det andra. En helhjärtad investering på en trekvarts-
färdig brittisk innovation öppnade för finansiering av Jernverket. Den 
nya tekniken bestämde i sin tur inriktningen för det nya företaget.

Mycket av det som byggdes med enormt slit visade sig vara närmast 
felsatsningar. Att sälja tonnageprodukter baserade på det arbetskrafts-
krävande träkolet var helt enkelt ett olyckligt val, åtminstone när de 
goda tiderna var över. 

Det blev hög tid att söka nya idéer. Stålföretaget behövde ställas om i 
grunden, ett dyrbart och farligt investeringsprojekt där ett enda felsteg 
kunde bli ödesdigert. Var fanns de nya kunderna och hur skulle de nya 
tillverkningarna se ut?

Företaget tillverkade kallvalsad 
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Under mellantiden lärde sig Jernverkets arbetare att dra tråd. I slutet 
av 1877 var det en stolt brukspatron som skrev till sin representant i 
Tyskland, norrmannen Duus: ”I dag har vi dragit den glödgade tråden, 
vilket gått mycket bra, så vi hoppas börja arbetet på allvar om måndag.”

Redan innan tråddrageriet kom till Jernverket tillverkades valstråd 
för tillverkning av paraplytråd i Tyskland och England. Under de föl-
jande åren utvecklades tillverkningen av främst fiskekrokstråd, kard-
tråd och nåltråd i det svenska företaget. Och snart skulle det bli dags för 
färdiga paraplytrådar. 

En helt ny era hade börjat. Jernverket inriktade sig inte längre främst 
på stora tonnage till stora kunder utan snarare på kilovaror till många 
olika kunder, längre fram i förädlingskedjan.

Problemen på den tidigare volymmarknaden kom under tiden mycket 
snabbt. Till Skandinavien gick fortfarande det bredaste produkt-
sortimentet, men i Ryssland rasade försäljningen kraftigt när järnvägs-
marknaden hårdnade och orderna från försvaret minskade. Tsarens 
outvecklade ekonomi hade inga avancerade industrier som behövde tråd 
och finvalsade produkter. Det hade däremot industriländerna Tyskland 
och England där brukspatronen fick anställa nya agenter för att bearbeta 
nya typer av kunder.

Studerar man volymerna från 1880 närmare är det inte mycket som 
påminner om rekordåret 1873, utom att Skandinavien fortfarande var 
störst och tonnaget återigen nästan lika stort. Hjulringsbeställningarna 
hängde kvar i Skandinavien och Ryssland men de var på klar tillbakagång. 
Förädlade produkter till England och Tyskland kom i deras ställe. Trots 
den ökade förädlingen ville inte försäljningssiffran stiga över nivån sju år 
tidigare. Man kan därför säga att Jernverket i början fick dåligt betalt för 
sin vidareförädling och att ekonomin därför blev mycket pressad.

Men alternativet hade varit en ny konkurs. 
Lyckligtvis hade direktionen 1874 kunnat placera ett obligationslån 

på 600 000 kronor på marknaden. Det räckte inte till att täcka utgif-
terna för det nya bessemerverket, det nya valsverket och det nya tråd-
drageriet, inte heller för de större råvarulagren. Eftersom vinsterna i 
stort sett uteblev ökade företagets skulder med en miljon kronor under 
åren fram till 1877. 

Återigen tvingades Per Murén och andra i styrelsen med privat förmö-
genhet att skriva på reverser och låneväxlar. Affärerna flyttades till 
Anders Henrik Göranssons svåger i Stockholm, hovapotekare Carl  
Wilhelm Sebardt. Det var han som fick springa till Stockholms Handels-
bank 23 gånger år 1877 för att omsätta kreditiv. Familjen Göransson 
tänkte inte en gång till släppa det företag som de var huvudägare till.

Finvalsverket lade grunden  

för en ny era med mer spe

cialiserade och bearbetade 

produkter. Jernverket var inte 

längre en volymtillverkare.
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Men även den här krisen lättade och då minskade Sandvikens  
Jernverks problem att skaffa långsiktigare belåning. Fastigheterna hade 
gott belåningsutrymme, bara det gick att fylla dem med lönsamma 
verksamheter.

Det unga företaget hade nu gått igenom två överlevnadskriser. Den 
unge brukspatronen hade mödosamt pusslat ihop en ny affärsfilosofi 
under sina ideliga kontakter med kunder och agenter på marknaden. 
Man tillverkade högförädlade produkter som kunde bära långa trans-
porter och satsade på utveckling, oftast i nära samarbete med kunder. 
Man försökte så gott det gick samla dessa olika produkter till optimala 
tillverkningsserier och marknadsförde dem via egna engagerade agenter.

Det uppstod alltså steg för steg en logik som skulle bära företaget i 
mer än ett sekel. 

Det går att lägga till även andra element som har att göra med sam-
manhållningen och öppenheten i en organisation där alla på en ort och 
i en ägarfamilj är beroende av varandra för att överleva. 

Här skiljer sig inte exemplet Sandvikens Jernverk från andra lyckade 
prov på företagsutveckling, vare sig i Sverige eller i andra länder. Håll-
barare affärsidéer måste vara breda och komplexa, annars kommer de 
inte att bära i långvarig och hård konkurrens. En enkel affärsidé, som 
det första Jernverket hade, kunde kläckas över ett kaffebord men också 
kopieras lika lätt. Överlevnad handlar om att ständigt förhålla sig till 
sina kunder och sina konkurrenter på ett invecklat och sofistikerat sätt. 
Allt förändras ständigt och företaget måste vara öppet för detta. Kon-
kurrenter kan kopiera element från affärsidén eller värva nyckelperso-
ner, men de kan inte komma åt hela receptet. Jernverket hade efter 18 
äventyrliga prövoår 1880 utvecklats till ett hållbart företag.

En stor del av äran för den omvandlingen tillkommer företagets 
andre ledare, brukspatron Anders Henrik Göransson och de agenter 
som han lyckades värva mot slutet av 1870-talet.

Det gick 44 år mellan den första gruppbilden på konsul Göran Fredrik 
Göransson och hans tekniker till den gruppbild där sonen, brukspatron 
Anders Henrik Göransson, samlade sina agenter runt sig år 1908. 

Den gamla och den nya gruppbilden skiljer sig åt på många sätt. De 
flesta av männen hade fortfarande olika typer av skägg, men modet 
hade ju ändrat sig och kläderna var av bättre snitt. Framför allt var det 
en ny del av företaget som var tongivande, inte tekniken, utan försälj-
ningen. 

Bilden, som är tagen vid en av brukspatronens säljträffar, känneteck-

Det var ur denna konkurs 
som Sandvikens Jernverk 
föddes när den utfattige 
entreprenören lyckade 
köpa ut sitt 

Jernverkets agent S A Edwards 

i Birmingham, England, kom in 

på 1870talet och lyckades  

introducera företagets valstråd 

på den brittiska marknaden.

Dotterbolaget i Birmingham 

etablerades 1914 och var Sand

viks första utanför Sverige. Här 

skedde senare viss tillverkning.
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kom in i företaget först 1880 då franska provorder på tråd redan kommit. 
Det var han som gav uppslag till produktionen av en rad kallvalsade pro-
dukter. Inte minst var han pådrivande när det gällde sågbladsstål.

Runt innertrion Peipers, Edwards och Bruckner byggde brukspatro-
nen i Sandvikens Jernverk sitt säljnät i Europa, som inte bara såg till att 
företagets produkter spreds utan också kom med ständiga krav på för-
ändringar. Till hemmaorganisationens öppenhet för kritik bidrog den 
hårda priskonkurrensen för stål från de svenska konkurrenterna.

Kallvalsverk var ett projekt som initierats av den franska agenten 
men blev först ett bakslag. Inget fungerade. Jernverkets konstruktörer 
fick sätta igång på egen hand och det tog ganska många år innan män-
nen från Sandvikens Jernverk blev internationella auktoriteter. De 
första fyra fem av kommande femtiotalet valsverk av olika slag utveck-
lades och byggdes på 1880-talet. Flera andra svenska företag bjöd hård 
konkurrens men Jernverket tog till slut täten och produktlistan växte 
successivt till band upp till 80 centimeters bredd ned till smala band, 
nedvalsade till tjocklekar på några tiondelar av en millimeter. Kunderna 
stansade och pressade banden till cykeldelar, kedjor, delar i skriv- och 
räknemaskiner, måttband, textilmaskiner, rakhyvelblad, dörrstängare 
och mycket annat. 

Namnet Sandvik användes på 

järnstämplar. Här är företagets 

ansökan om godkännande av 

varumärket år 1868.

År 1899 samlades den  

Göranssonska klanen för  

att fira åldermannen Göran  

Fredriks 80årsdag (trea från 

höger i mittenraden). Tavlan  

i bakgrunden minner om den  

tid konsuln var skeppsredare.

Bilden visar hur släkten 

Göransson har växt med 

svågrar, svägerskor, mågar, 

svärdöttrar, barnbarn och 

syskonbarn. Av konsulns egna 

söner är det nu bara bruks

patron Anders Henrik (trea från 

vänster i mittenraden) som är 

kvar i företaget medan svågern 

och apotekaren Carl Wilhelm 

Sebardt (femma från vänster i 

mittenraden) deltar i styrelsen. 

Två av företagets ingenjörer, 

48årige Tord Magnuson (tvåa 

från vänster, bakre raden) och 

29årige Arvid Johansson (trea 

från höger, bakre raden) har gift 

in sig i släkten. Längst ut till 

vänster står 20årige Karl 

Fredrik, släktens hopp. Som 

brukspatronens ende son är han 

predestinerad att en dag ta över. 

Bakom Anders Henrik finns 

dennes döttrar med 27åriga 

Sigrid (ljus klänning), som kom 

att spela en stor roll i arbetet för 

social rättvisa i det nya 

samhället (nästa uppslag).

nar hans betydande insats för företaget, en ny affärsidé med säljarna 
och kunderna i centrum snarare än anläggningens tekniska förutsätt-
ningar.

Omvandlingen av säljarbetet och därmed verksamheten började med 
nye agenten Wilhelm Peipers i Tyskland, som dock saknas på grupp-
fotot. Denne kom från stålbranschen och var specialist. Jernverket hade 
förlorat sin vanliga marknad i Tyskland under krisen på 1870-talet men 
kom in med sin nya valstråd hos tyska tråddragare.

Då hade redan brukspatron Göransson, uppmuntrad av de nya sig-
nalerna från Tyskland, rest till England och kontrakterat S A Edwards 
i tråddrageridistriktet Birmingham, vid sidan om den tidigare agen-
ten i London. Edwards lyckades bemästra engelsmännens skepsis mot 
bessemerstål och snart gick tråd från Sandvikens Jernverk till Kina, 
Indien och Japan i form av paraplyspröt. Metkrokar och bomullskar-
dor från engelska tillverkare behövde också tråd av hög kvalitet. Så 
kom den tidigare nämnda ordern på band för rörtillverkning som 
skulle få stor betydelse.

Den tredje agenten av vikt i Göranssons nya säljorganisation var 
fransmannen E Bruckner. Att just fransmannen står närmast bakom 
brukspatronen på gruppbilden är kanske ingen tillfällighet. Bruckner 

Anders Henrik Göransson 

med några av sina viktigaste 

agenter år 1908. Från vänster 

britten S A Edwards i Birming

ham, Th Book i Eberfeld, Tysk

land, fransmannen E Bruckner 

i Paris, svensken A Olsson i 

Stockholm och schweizaren  

L E Courvoisier i Bienne.
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År 1889 lanserades Jernverkets ramsågar till sågverk och snickar sågar. 
Året därpå presenterades bandsågar och 1892 kom det som skulle bli 
Jernverkets mest kända konsumentprodukt, handsågen. En liten fisk 
omgiven av en krok var den stämpel som inregistrerats i samband med 
försäljningen av valstråd till fiskekrokar, och den fick duga även till 
handsågen. I mer än ett sekel skulle därför människor från alla jordens 
kontinenter fråga efter handsågen med fisken och kroken, den som höll 
skärpan så länge.

År 1897 var det dags att kalla in en tysk instruktör för att dra igång 
tillverkning av drivfjädrar till klockor och grammofoner. En schweizare 
kom 1907 och stannade tre år för att finjustera fabrikationen av fjädrar 
för fickur. Och 1909 var tiden mogen att ta upp tillverkningen av 
rå klingor, ämnen för rakblad, ett område där den svenska konkurren-
ten Munkfors hade övertag som leverantör.

Rören kom 1888. Redan fyra år senare stod de för en tredjedel av 
företagets tillverkningsvolym och ytterligare två år senare för hälften. 
Det byggdes det ena rörvalsverket efter det andra. Även här valde Jern-
verket att satsa på de mest avancerade nischerna på marknaden, rör med 
stora krav på kvalitet. De nya cykelfabrikanterna efterfrågade svetsade 
billiga rör, men Sandvikens Jernverk tillverkade i stället rör som klarade 
tryck. De behövdes för nya motorer, ångpannetuber, ångrör, ihåligt 
bergborrstål och annat.

Anders Henrik Göransson drev under mer än 40 år företaget från 
teknik- och volymfokusering mot lösning av kvalificerade kundpro-
blem. Det nya företaget växte kraftigt i komplexitet men blev samtidigt 
mindre beroende av sina transportavstånd, råvaror och stålprocesser. 
Hans far, grundaren Göran Fredrik, dog år 1900 när det nya företaget 
tagit form. Han syns på ett foto från sin 80-årsdag året före, en patriark 
med många arvingar men med förvånansvärt få familjekandidater att 
föra företaget vidare till.

Jernverkets monter på världs

utställningen i Chicago, USA, 

1893.

Anders Henrik Göransson med 

dottern Sigrid på 1890talet. 

Dottern engagerade sig tidigt 

i faderns arbete i samhället 

Sandviken och gifte sig aldrig.
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SVÅGERVÄLDE OCH ARBETAR- 

RÖRELSENS GENOMBROTT

Å r 1901 kom brukspatronens ende son Karl Fredrik Görans-
son hem och började 22 år gammal arbeta på Jernverket. 
Med sig hade han, förutom praktik från flera stålverk, prak-
tisk utbildning i bokhålleri, akademisk i nationalekonomi 

och metallurgi samt ett avancerat mikroskop i resepackningen. Det 
sista underströk hans nyförvärvade kunskaper i metallurgi från Colum-
bia University i USA. 

Han kom säkert hem med stora förväntningar, otålig att få gripa in i 
familjeföretagets utveckling, precis som hans far hade fått göra i unga 
år. Men så blev det inte, trots att hans farfar just hade dött och hans far 
hade tagit över båda de krävande rollerna som styrelseordförande och 
verkställande direktör.

Skälen till att Karl Fredrik Göransson fick vänta var flera. Viktigast 
var att Jernverket hade växt till att bli ett av Sveriges största privatföre-
tag tillsammans med bruksjättarna Stora Kopparberg och Uddeholm – 
inget för en nybörjare i företagsledning. Det andra skälet var att fadern 
upplevde att sonen saknade den där rätta strävsamheten som han själv 
hade haft. Vid något tillfälle ska Anders Henrik Göransson ha uttryckt 
en önskan om att få leva så länge att sonen hann mogna. Sannings-
halten i den sortens anekdoter kan förstås ifrågasättas.

Klart är att Karl Fredrik, ”den smorde”, efter en sorgfri uppväxt som 
”lillpojken” med äldre systrar och med mediokra studentresultat, till 
slut tog tag i sin högre utbildning med energi. Nu skulle han skolas att 
ta över på de olika tjänstemannaavdelningar som växt fram.

Den nye huvudpersonen var en helt annan man, den plikttrogne och 
allvarlige civilingenjören Tord Magnuson. Det var han, disponent-
assistenten, som allt mer höll i trådarna, särskilt till sådant som gällde 
personalfrågor, produktion samt försörjning av energi och råvaror. 
Han framtonar i efterlämnat material som en jordnära tekniker, som 
trivdes bäst nära verkstadsgolvet. Om Anders Henrik Göransson hade 
fokus på försäljningen och på samhället som växt till 6 000 invånare så 
var det Tord Magnuson som höll ordning på tekniken och produktio-
nen. Hans främsta intresseområde var träkol och malmhantering, 
vilket han skrev en avhandling om vid den här tiden.

Jernverkets första metall

mikroskop inköptes av 

metallurgi studenten och  

blivande bruksdisponenten 

Karl Fredrik Göransson i  

USA år 1901.

Karl Fredrik Göransson  

väntade otåligt på att få  

ta över ledningen.
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Tord Magnuson föddes i en bruksägarfamilj i Grythyttan 1851 och 
från början hade han varit inställd på att bli läkare innan han tvärt bytte 
till Teknologiska Institutets fackskola för bergsvetenskap. Till Jern-
verket hade han kommit år 1880 och redan efter ett år blivit tekniskt 
ansvarig för tråddrageriet. Året därpå var han ingift i familjen, med en 
av brukspatronens systrar.

Det talas ibland om ”svågervälde” och sällan har det varit mer befogat 
än i Sandvikens Jernverk under det tidiga 1900-talet. Inte mindre än 
fyra män i ledningen var eller skulle bli ingifta i ägarfamiljen. Längst 
upp i Jernverkets trehövdade styrelse satt år 1901 förutom bruks-
patronen och Tord Magnuson den tidigare nämnde apotekaren Carl 
Wilhelm Sebardt, gift med en annan syster. 

Grundarfamiljen hade flyttat till nybyggarstaden Sandviken med 
sina många barn och barnbarn. De hade varit den sociala medelpunk-
ten under samhällets första fyra decennier, särskilt för de unga akade-
miker som flyttat dit för att fylla den växande tjänstemannastaben.  
I den matrikel över tjänstemän vid Sveriges järnverk och järngruvor 
som publicerades år 1902 presenteras ett tjugotal tjänstemän.

Kvinnor ansågs inte vid den här tiden ha något att skaffa med företa-
get annat än att svara för det sociala, och brukspatronens hustru var 
närmast att likna vid en hotellföreståndare. Men fyra kvinnor i familjen 
fann alltså sina män i företagets verksamhet. Därtill kom ytterligare en 
inflytelserik kvinna, brukspatronens äldsta dotter Sigrid, som ofta sågs 
vid faderns sida och senare vid broderns. Hon skulle aldrig skaffa egen 
familj utan oförtrutet arbeta för det nya samhället. 

Detta var en liberal familj som drömde om att skapa en liten träd-
gårdsstad runt sitt företag, efter brittiskt och amerikanskt mönster, 
vilket inte var så lätt när det blev nödvändigt att snabbt expandera per-
sonalstyrkan för att tillverka allt mer förädlade produkter. 

Men vart hade alla manliga arvingar tagit vägen?
Storebror Anders Henrik hade blivit ”brukspatronen” redan tidigt 

och över honom härskade en detaljintresserad och bestämmande far, 
utan formell position till en början. För de närmaste båda bröderna 
Ernst Fredrik och John blev det så dåligt utrymme att de gick in för 
egna projekt. Den yngste brodern Carl Albert omkom senare i en 
olycka. 

De manliga successionsalternativen för släkten Göransson försvann 
alltså, det ena efter det andra. Saken blev inte bättre av att Anders 
Henrik fick fem döttrar men bara en son.

Det tidiga 1900-talet kännetecknades av två tekniska utvecklingar i 
företaget. Den ena var satsningen på martinugnar och en ny masugn. 

Tord Magnuson var svåger  

till brukspatronen och dennes 

närmaste man. Det blev han 

som tog över chefskapet i  

väntan på att unge Karl  

Fredrik Göransson skulle  

anses mogen för uppgiften.

Sigrid Göransson, sju år  

äldre än lillebror Karl Fredrik, 

skulle nog i en annan tid ha 

tagit över högsta chefsjobbet i 

Sandvikens Jernverk. Nu stöt

tade hon sin far och sin bror 

med arbetet i företaget och 

samhället och titulerades, sitt 

reella inflytande till trots, bara 

fröken.

Stålband för transportörer  

började levereras 1902 och  

visades stolt upp i marknads

föringen (nästa uppslag).
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Bessemerepoken hade kulminerat och snart skulle också hjulrings-
valsverket läggas ned, en självklar utveckling med tanke på den inrikt-
ning som Jernverket hade valt. Problemet var att flera svenska konkur-
renter hade satsat tidigare på martintekniken och etablerat sig som 
farliga konkurrenter. Munkfors ingick i Uddeholmskoncernen och 
Fagersta var ägt av det tyska handelshuset Possehl. 

Den andra utvecklingen hade att göra med elektricitetens genom-
brott, och en ny avdelning för elektrisk kraft bildades. Jernverket 
beställde ett åttiotal elektriska motorer under detta decennium och 
strömmen från en kraftstation i Näs kopplades på. Ångmaskinerna och 
de gamla vattenturbinerna framstod nu som helt omoderna. 

Undan för undan skulle alla obekväma och farliga remmar och 
stänger som överförde kraft bytas ut mot kraftledningar och lokala små 
motorer. Anläggningar kunde numera ställas upp på ett effektivare sätt 
i den ordning som förädlingen skedde och inte med hänsyn till var den 
gemensamma kraftkällan råkade befinna sig. 

Jernverkets nya affärsidé fungerade. Aktiviteten på marknaderna 

utanför Sverige utvecklades väl med de nya nischprodukterna och 
exportandelen skulle före första världskriget växa till 70 procent. För-
säljningen av rör och ångpannetuber ökade kraftigt. Även sågarna 
erövrade nya utländska marknader.

1890-talet hade fört med sig Jernverkets andra stora högkonjunktur 
efter det tidiga 1870-talets. Men på den stora marknaden Tyskland, där 
affärerna gått allra bäst, kom en ny ordentlig baksmälla med kriser i 
bank- och industriföretag vid sekelskiftet 1900. För anläggningarna i 
Sandviken blev dock stiltjen kort. Framför allt var det krigsförberedel-
ser i England och Tyskland som gav en stark efterfrågan på rörämnen 
till olika marinprojekt. Trådprodukter slog också rekord på rekord 
volymmässigt precis som bandstålet. Konkurrensen hade ökat, så 
1870-talets vinstmarginaler nåddes inte.

År 1908 inträffade en avmattning, vilken förstärktes av den svenska 
storstrejken året därpå. Sedan tog rustningskonjunkturen fart igen 
inför det stora kriget med Tyskland och Österrike-Ungern i centrum 
för händelseförloppet.

Trots alla framgångar kan man med facit i hand se att Jernverket för-
lorade mark under den här tiden. Utvecklingen gick för långsamt på 
civila industrisidan i en dynamisk epok.

Sveriges industri mer än fördubblade produktionsvolymen fram till 
världskriget. Där hängde inte nischföretaget med när alla specialiserade 
verkstäder startades till följd av ny verkstadsteknik, motorteknik och 
elektricitet. Andra svenska entreprenörprojekt, till exempel elteknik-
företaget Asea och motorföretaget Bolinder, expanderade våldsamt. 

Allra snabbast gick utvecklingen i USA där bjässar som General 
Electric, Westinghouse, Ford och General Motors föddes på samma 
sätt och efterfrågade kvalificerad materialteknik. Den amerikanska 
marknaden var inte obetydlig för Jernverket, men den låg fortfarande 
för långt bort.

Ett stort statligt elprojekt i Trollhättan illustrerar kraften i föränd-
ringen. Där projekterades en enorm vattenkraftstation; effekten räkna-
des nu i hundratusentals hästkrafter. De åbäkiga maskiner som Jern-
verket hanterat tidigare hade utvecklat kanske 50 hästkrafter vardera. 

Tord Magnuson ville koppla på denna mäktiga elektricitet för fullt 
och Jernverket köpte redan 1908 fallrättigheter i kraftverket Lanforsen, 
men motarbetades aktivt av staten. Det skulle ta årtionden av slöseri 
med ved och kol innan detta kraftverk kunde tas i bruk. Magnuson led 
svårt av denna motgång.

Det är med hans handstil som följande passus är nedtecknad i en 
styrelse berättelse från år 1915: 

Hyttan syns till vänster och 

Bessemerverket till höger i  

den här bilden av anläggning

arna i Sandviken efter elektri

fieringen som omskapade  

företaget från 1903.
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Med grämelse måste man härvid erinra sig att bolaget i detta nu 
kunde ha täckt en god del av stenkolsimporten med elektrisk energi 
från Lanforsen därest staten ej genom process om äganderätten lagt 
sin döda hand på detta företag alltsedan år 1910 en omständighet 
som i förlorade räntor betyder en årlig förlust för bolaget av cirka 
90 000 kronor.

Men största huvudvärken för Magnuson under denna tid var ändå rela-
tionerna med arbetarnas nya fackliga organisationer. I fackföreningens 
berättelser från perioden betecknas Magnuson som en aggressiv och 
konservativ chef. 

I Sandviken ville grundaren Göran Fredrik Göransson skapa en 
miljö där bolagsägarna ”ställde för folket” i eget intresse. Sonen Anders 
Henrik och sondottern Sigrid ville däremot gå i mer liberal riktning.  
I denna strävan fanns dock inte heller något utrymme för jämlikhet och 
socialistiska idéer.

Efter konkursen och nöden tedde sig nog den första tiden in på 
1870-talet som ett välfärdsunder. De nya, låt vara trånga, lägenheterna 
med gjutjärnsspisar och rökgångar var bättre än något man hade sett 
tidigare i brukslängor och torparstugor. Det gjordes tidigt plats för täp-
por och trädgårdar i amerikansk stil. Med tiden kom också projekt som 
gav renare vatten och säkrare avlopp, vilket dock tvingade fram tätare 
bebyggelse för ekonomins skull. 

Visionen att varje familj skulle få 50 kvadratmeter modern bostad 
nåddes dock aldrig.

Räddningen för Jernverket, samhällets motor, blev att satsa på vidare-
förädling med större arbetsinnehåll. En ständig ström av nya arbetare 
fick rekryteras till Sandviken. Folk tvingades tränga ihop sig och 
ansträngningarna fokuserades på de yrkesarbetare och tjänstemän som 
var viktigast för att den nya strategin skulle kunna förverkligas. 

Efter hand uppstod därför större skillnader mellan olika kategorier 
anställda även i detta företag, om än inte i samma utsträckning som i 
det gamla svenska brukssamhället med dess hävdvunna skarpa gränser 
mellan herrskapsfolk, smeder och hjälparbetare. 

Hela nybyggarsamhället Sandviken växte med en fördubbling av 
antalet invånare varje decennium. Språket blev ett slags blandad 
mellan svenska, helt skild från dialekten i närbelägna Gävle. Kulturen 
präglades tydligt av arbetsförhållandena eftersom männen fanns i 
anläggningarna tolv timmar alla dagar utom söndag, en torftig arbetar-
kultur med alkohol som främsta avkoppling.

De gamla brukssamhällena hade herrgården, bruket och kyrkan som 

sina självklara fasta punkter. Sandviken hade Jernverket, den nya tidens 
fabrik. Med ”Bruket” menades däremot det bostadsområde som företa-
get tillhandahöll, helt eller delvis som löneförmån.

Företaget skötte nästan alla samhällets institutioner. Den viktigaste, 
folkskolan, förestods från början av den självlärde Johan Reinhold 
Tysklind, smed vid Jernverket. Han hade ett stort intresse inte bara för 
världen utan också för musik, och hade själv till och med byggt en orgel. 
Han var också en pionjär i det sparsamma religiösa livet och bedrev 
dessutom ett slags utlåningsverksamhet ur sin boksamling. Efterträda-
ren F W Samuelsson var också han något av en upplysningsmänniska. 
Sandviken blev hans privata estrad med otaliga föreläsningar och 
musik evenemang. 

Skolans högst ansvarige förblev dock Anders Henrik Göransson, 
som under sitt liv ägnade ett nästan ofattbart intresse för skolärenden, 
med tanke på alla andra uppgifter som han skulle sköta i företaget. 
Antalet lärare och elever växte. 

Vid två tillfällen byggde bolaget staket, först för att markera ”Bru-
kets” gräns norrut och sedan för att inhägna själva fabriksområdet. I det 
inre Sandviken härskade bolaget med sina regler och i det yttre uppstod 
spontant en friare kultur. Anders Henrik Göransson medverkade på 
1890-talet till att friområdet växte, genom att erbjuda egnahemstomter. 

Bebyggelsen i Sandviken var 

till en början en förlängning av 

företaget. Den här delen, som 

kallades Gamla Bruket, foto

graferades 1897.



Köpmangatan var på 1910talet en vanlig grusväg där invånarna 

tidvis fick kliva i lervälling. 

Interiör från fältskär Petterssons rakstuga i början av förra seklet.

Här tvättas det på 1910talet i den gamla kanalen till Jädraån. 

Samhället präglades fortfarande av fattigdom.

Sandvikenfamilj framför bostaden i Gamla Bruket.
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Han ville få de dugligaste medarbetarna att stanna kvar och stå emot 
locktoner från konkurrenterna. Att de rotade sig med egna hus och täp-
por var till bolagets bästa. 

År 1901 bildades ett egnahemsbolag för att underlätta ytterligare. 
Egnahemshus och olika institutioner växte fram byggda i raka rader 
med huvudgator från norr till söder och tvärgator med nummer i stället 
för namn. Om husen varit högre kunde man ha talat om ett Manhattan 
i miniatyr.

Steg för steg bildades också en kommersiell infrastruktur med han-
delsbodar och hantverkare. Men handeln med jordbruksprodukter var 
länge undermålig och de kooperativa och halvkooperativa butikerna 
gick ideligen i konkurs, dignande under kravet på långa krediter från 
fattiga kunder.

Elektrifierat blev inte samhället förrän under första världskriget. 
Sandvikens vägar blev varje vår och höst till lervälling. Fotgängare tog 
sig fram på slitna och smala trätrottoarer ända fram till 1930-talet, då 
samhället fick ett riktigt gatusystem.

Arbetarlivet var hårt i hela industrivärlden, så också i Sandvikens 
tänkta mönstersamhälle. Den anställde arbetade ständigt och kom hem 
till sin trånga familjebostad nästan bara för att äta och sova. Otåligheten 

bland arbetarna ökade, och agitatorerna väckte hopp om ett bättre liv.
Företagets konkurrenssituation byggde på att relativt billiga produk-

ter tillverkades av lågbetald arbetskraft. Produktivitetsutvecklingen 
blev ytterst långsam i den miljön. Varför satsa på dyr och produktivare 
utrustning när det fanns god tillgång på billig arbetskraft? 

Socialismen och arbetarrörelsen kom till Sverige redan på 1880-talet 
men hade svårt att rota sig i nybyggarsamhället. Konsuln drev en 
mycket hård linje mot ”rabulisterna”, som han ansåg mycket farliga. De 
som tog emot och lyssnade på socialistisk agitation riskerade avsked. 
Därför emigrerade en hel rad arbetare från Jernverket till USA, efter 
att ha stängts ute från den svenska arbetsmarknaden av samarbetande 
antifackliga företagare.

Men sommaren 1903, efter samhällets första demonstrationståg på 
arbetarrörelsens dag, bildades till slut Sandvikens Byggnadsförening 
för att bli ägare till det Folkets hus som skulle stå färdigt året därpå i 
utkanten av samhället. Drivande kraft var arbetaren Axel Gallon, som 
fått sparken efter att ha gått runt med bidragslistor till avskedade 
arbetskamrater. 

Axel och hans hustru Asta startade Café Linnéa i det yttre området, 
dit många av arbetarrörelsens kända namn kom. Den första officiella 
fackföreningen (avdelning 135 av Metallarbetarförbundet) bildades 1907. 

Med på detta möte var självaste Tord Magnuson som argumenterade 
särskilt mot anslutningen till det socialdemokratiska partiet. Till saken 
hör att järnbruken i Sverige precis samtidigt bildade Järnbruksförbun-
det, där Tord Magnuson också var medlem. Fackföreningen fick ganska 
snart 1 000 medlemmar, vilket inte hindrade Magnuson från att hävda 
att det var en annan, mycket liten, arbetsgivarstyrd fackförening som 
var den rätta representanten för Jernverkets arbetare. 

Bakgrunden till den stora föreningsaktiviteten var att åren 1903 och 
1905 hade präglats av storkonflikter och lockouter inom verkstads-
branschen i Sverige. I ett första rikstäckande kollektivavtal lyckades 
svenska verkstadsarbetare få reglerade arbetstider, föreningsrätt och för-
handlingsordning, en stor facklig framgång. Brukspatronen Göransson 
och hans assistent Magnuson var mycket motsträviga del tagare i den 
processen.

Tuppkammen växte nog för snabbt på fackföreningarnas förhandlare. 
Det blev orosår med närmare 300 konflikter i hela landet, varav hälften 
lockouter. Hösten 1909 utlystes lockout vid alla järnbruk, då Lands-
organisationen, LO, svarade med en landsomfattande strejk. Nu fick 
arbetsgivarsidan övertaget och fackföreningsrörelsen fick krypa till 
korset när strejkkassorna snabbt tömdes.

I det patriarkaliska Sandviken 

etablerades arbetarrörelsen 

med viss fördröjning, men snart 

ringlade förstamajtågen precis 

som på andra bruksorter.



I Sandviken blev stämningen hätsk efter en process med strejk-
brytare och avskedade strejkande i hundratal. Metallavdelningens 
medlemsantal halverades när företagsledningen lockade icke-anslutna 
arbetare med löneförmåner. 

Det är lätt att med kunskap om hur allt senare utvecklades kritisera 
konservativa bruksägare som Anders Henrik Göransson eller tjänste-
män som Tord Magnuson. Det fanns helt enkelt ”bättre och sämre 
folk”, enligt deras sätt att se.

Arbetsledare brottades på 1800-talet med en rad problem som hade 
att göra med arbetarnas dåliga utbildning, fysiska skavanker, alkoholism 
och brist på initiativ. Många av de söner till småjordbrukare och torpare 
som sökte sig till industrin var långt ifrån de fysiska prakt exemplar som 
socialrealistiska konstnärer senare frammanade i sina stolta versioner av 
historien. Arbetstakten i industrierna var låg och produktiviteten svag, 
inte bara på grund av bristande tekniskt kunnande.

Att många arbetare förfördes av visionen om ett lyckosamhälle där 
de själva skulle ha enväldet var inte oförklarligt. Vem kunde undgå att 
drabbas av ilska när tjänstemän och ägare fick det tiofalt eller hundrafalt 
bättre ekonomiskt? 

Företagsägarna, som bättre lärt sig förstå sambanden mellan produk-

Rörvalsverket, fotograferat 

1908, producerade sömlösa 

rör som klarade höga krav på 

hållfasthet.

tivitet och välfärd, anade vilka katastrofer som kunde följa i revolutio-
ners fotspår. Det var delvis tillfälligheternas spel som gjorde att Sverige 
och därmed Sandvikens Jernverk kunde gå en annan och reform-
vänligare väg. Men det blev ändå ingen harmonisk utveckling utan sna-
rare ett långdraget ställningskrig som till slut successivt lättades upp. 

Den begåvade Jernverks-arbetaren Sven Floberg är ett intressant 
exempel på den förändring som till slut skedde. Från början var han 
kommunisten som blev ledare för Metallklubben i en orolig tid. Att 
Sandvikens Jernverk togs ut särskilt av Metall i strejken 1932 ansågs av 
företagsledningen bero på denne stridbare Floberg, som då fortfarande 
drömde om arbetarklassens diktatur.

Men tiderna förändrades, både för företagsledningen och för arbetarna. 
När en senare tids produktionsdirektör skrev om sina vänner från sam-
hället var det med särskild värme som han skildrade arbetet med just 
Floberg, som hunnit bli samhället Sandvikens främste politiske stötte-
pelare, en pragmatisk socialdemokratisk kommunalman i den nya samar-
betsanda där företaget skötte produktionen och arbetarrörelsen politiken.

”Om vi hade vetat att det skulle bli så här hade vi inte behövt bråka så 
mycket”, lär en av företagsledarna ha sagt. Uttalandet kunde lika gärna 
ha kommit från Sven Floberg.

Tillverkning av sågblad i början 

av 1900talet. Maskinerna i  

en verkstad hade tidigare en 

gemensam kraftkälla och drevs 

av remmar via snurrande axlar i 

taket. Det var en opraktisk  

och farlig arbetsmiljö som för

ändrades först när varje maskin 

fick en egen elektrisk motor. 
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Sommaren 1910 avled Anders Henrik Göransson i lunginflammation 
efter 42 år som formell brukspatron. Efter konsulns död hade han också 
varit företagets styrelseordförande. 

Här började slutfasen av den patriarkaliska tiden. Sandviken hade 
kvar sina företagsägda bostäder och institutioner, medan arbetarna 
hade en ny syn på sitt samhälle. Många ville bryta patronväldet och 
delta i den samhällsförändring som påbörjats på andra håll.

Svågrarna Carl Wilhelm Sebardt och Tord Magnuson bildade en 
sorts förmyndarregering, den ene med ordförandeklubban och den 
andra med vd-ansvaret. Inom ägarfamiljen rådde olika uppfattningar 
om förhållandena. Den förbigångne Karl Fredrik Göransson backades 
upp av storasyster Sigrid och några andra aktieägare, men majoriteten 
slöt upp bakom Magnuson. 

Så kom en lång tid av slitningar mellan två olika ägarfalanger i 
styrel sen. Den Sebardt-Magnusonska gruppen hade ungefär lika stort  
aktiekapital som den Göranssonska gruppen och den höll greppet 
fram till Carl Wilhelm Sebardts avgång 1916 eftersom en del ägare på 
Göranssonska sidan litade mer på Tord Magnuson. 

Magnuson gav kronprinsen Karl Fredrik Göransson uppdraget att 
bygga ut försäljningsorganisationen, mitt under brinnande krig. Själv 
tog han hand om även styrelseordförandeposten under sina sista fyra 
disponentår.

Under intrycket av framgångarna för företag som gruvbolaget 
Grängesberg och fyrteknikexportören Aga klättrade börsindex 1912 
upp till en nivå som i reala termer inte skulle överträffas förrän i början 
av 1980-talet. Det var därför aktiepriserna föll kraftigt efter världs-
krigets utbrott, år 1915, med närmare 30 procent. Men därefter började 
en lustiger dans pådriven av krigsinflationen. Vinsterna steg och med 
dem börsvärdena.

Sandvikens Jernverk är ett typiskt exempel på vad som hände när 
företagets medelpriser snabbt steg, med 290 procent mellan sommaren 
1914 och senhösten 1918, detta trots en inriktning mot billigare kvali-
teter. Tillverkningsvolymen sjönk däremot något. Aktiekursen steg 
från 4 000 till 12 000 när överskottet skenade, på grund av att arbets-
kostnaderna släpade efter.

År 1917 redovisade Jernverket en vinst på mer än fem miljoner kro-
nor, en nivå som man inte skulle nå igen på flera decennier. En annan 
orsak till att resultatet blev uppblåst var att avskrivningar på lager och 
tillgångar gjordes med låga historiska värden som grund.

De större bankerna lånade ut pengar till aktieköp och köpte på sig den 
ena provinsbanken efter den andra. De hade redan före kriget börjat 

Här chargeras masugnen. 

Järnverket förvandlade malm 

och träkol till bearbetade stål

produkter i en lång förädlings

kedja.
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organisera aktieverksamheten i så kallade emissionsbolag. Nu tjänades 
det pengar inte bara på räntor utan också på företagsomstrukturering. 
Nya bolag introducerades ständigt på börsen. Omsättningen i börs-
handeln ökade trettiofalt på tre år! Det var en spekulation som såg sär-
skilt illa ut när dyrtiden drev ut människor i hungerkravaller på Stock-
holms gator. Det låg revolution i luften, inte bara i Ryssland.

Jernverkets styrelse höjde, under intrycket av vinstökningarna, 
utdelningen i flera steg, med totalt 200 procent fram till 1918. Detta 
väckte ont blod hos arbetarna i Sandviken, som mellan 1914 och 1918 
fick nöja sig med hälften så stort påslag. Det räckte inte för att kompen-
sera för dyrtiden. Realt sett sjönk arbetarnas standard med uppemot 30 
procent.

Den tröghet i lönejusteringarna som ökade utrymmet för utdelning-
ar blev allt mer problematisk. Jernverkets styrelseberättelser vittnar om 
oron. ”Från den 5 april 1917 hava de organiserade arbetarna vid Jern-
verket liksom flera andra av de större järnverken nedlagt arbetet”, 
skriver man inför bolagsstämman den våren. Konflikten varade i fem 
veckor och skapade i kombination med arbetskraftsbrist produktions-
problem. Tillverkningsvolymerna sjönk med 15 procent, vilket tillsam-
mans med dyrtidstilläggen hejdade vinstutvecklingen. År 1918 mer än 
halverades vinsten.

Styrelsen klagade på den statliga Bränslekommissionen som ”betalat 
bra lön och dragit arbetskraft”. Utdelningssumman höjdes till nästan 
en och en halv miljon kronor och blev kvar på den nivån 1919 trots att 
ledningen redan våren det året skrev att ”utsikterna för innevarande år 
är allt utom lovande”. Höjningen var inte särskilt välbetänkt med tanke 
på slitningarna i samhället.

Under den upprörda, för att inte säga revolutionära, stämning som 
rådde i de reala löneförsämringarnas tid förvandlades snabbt en extra 
svensk riksdagssession hösten 1918 till att bli inledning till både all-
män rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Arbetarrörelsen råkade få sitt 
stora genombrott i politiken alldeles innan inflationsperioden tvärt 
slutade och förbyttes i deflation. År 1919 hölls det första svenska valet 
med bredare rösträtt och därefter antogs snabbt lagen om förkortad 
arbetstid. 

Precis som för många andra företag blev situationen för Jernverket 
radikalt förändrad. Den högkonjunktur som ekonomer trott skulle 
komma efter kriget uteblev, och i stället uppstod en efterfrågekris. 
Arbetslönerna ansågs plötsligt inte för låga längre utan orimligt höga, 
särskilt om man räknade in den kommande radikala arbetstidsförkort-
ningen.

Det var i detta tumultartade skede som Tord Magnuson till slut 
avgick som disponent, 69 år gammal. Han satt dock kvar som styrelse-
ordförande och tog dessutom in nya direktörer i styrelsen.

Så började till slut Karl Fredrik Göranssons långa tid vid makten. 
Han var nu 41 år gammal och kunde knappast ha kunnat nå sitt mål vid 
ett sämre tillfälle.

Sandviks styrelse på 1920 

talet kännetecknades av släkt

motsättningar. Från vänster: 

oberoende teknikchefen Lars 

Yngström, bruksdisponenten 

och grundarens sonson Karl 

Fredrik Göransson, yngre  

svågern Axel Koraen, äldre  

kusinen Carl Wilhelm Sebardt 

och ingifte farbrodern Tord 

Magnuson. Den sistnämnde 

var stark styrelseordförande.
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K arl Fredrik Göransson fick till slut, år 1920, träda till som 
bruksdisponent efter nästan två decennier av förberedelser 
och väntan. De bevarade styrelseprotokollen och underlagen 
för beslut vittnar om en man med ambitioner att utveckla det 

företag som hans far och farfar hade skapat. Nu var det slut på Tord 
Magnusons knapphändiga handskrivna styrelsenoteringar för att upp-
fylla lagstiftningens lågt ställda krav.

Men fria tyglar fick han inte från början. ”Farbror Tord” behöll sitt 
grepp om styrelsen som ordförande till sin död 1929 och han hade 
anställt en erfaren industriman, Lars Yngström, till Jernverket som 
vice vd och teknisk chef i samband med disponentskiftet. Yngström, 
som vid tillträdet var 50 år, hade medverkat i en rad svenska moderna 
tekniska projekt och fick sin pondus stärkt av en plats i styrelsen. 

Karl Fredrik Göransson var kritisk till de släktingar som beviljat 
ägarna för stora utdelningar och som ibland visat sig kallsinniga inför 
hans och systern Sigrids idéer om att med hjälp av pensionssystem och 
andra belöningar göra de dugligaste arbetarna lojala med företaget. Det 
gick dock inte så långt att motsättningarna övergick i fiendskap. De 
bevarade breven vittnar om öppen kommunikation.

”Bruksdisponenten”, som han härefter kallades, var minst lika besvi-
ken på Jernverkets anställda, varav många var helt oförstående inför 
hans idéer om rörligare löner och motstånd mot de stela kollektivavtal 
som var arbetarrörelsens centrala idé. Karl Fredrik drev socialliberala 
idéer, men i möten med socialisterna i Metallklubben framstod han 
med sitt liberala patos som ännu mer främmande och hårdför än före-
trädarna. Något av en paradox är att denne man av en del har beskrivits 
som enkel, godhjärtad och trofast och av andra som manipulativ, kom-
plexfylld och maktfullkomlig. 

Karl Fredrik Göransson flyttades som ung anställd från det metallurgi-
laboratorium som nyligen hade etablerats till bokföringsavdelningen. 
Utmaningen var att förbättra ett föråldrat kalkylsystem. Underlag för 
dessa skapades av den kompetente verkmästaren Carl Gustaf Larsson 
genom att köra provveckor vid valsverken då all material åtgång och 

FRÅN OENIGHET TILL SAMFÖRSTÅND

Karl Fredrik Göransson,  

född 1879, fick inte bli bruks

disponent förrän år 1920, vid  

41 års ålder. Hela makten över 

företaget tog han först 1929, 

då han också blev ordförande. 

Ordförandeskapet i styrelsen 

behöll han sedan i 30 år.
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arbetstid minutiöst antecknades. Dessa veckor blev sedan kostnads-
enheter i grova överslagsberäkningar. 

Det var ett primitivt system som Karl Fredrik fick stångas med, och 
ett nytt byggt på den löpande redovisningen började sakta utvecklas. 
Men lönsamhetsuppföljningen skulle inte få något riktigt genombrott 
förrän på 1950-talet då nya kontorstekniker kommit. I manuella räkne-
stugor var det en svår sak att ens få fram en redovisning där kontona 
stämde för varje år.

Även om nye bruksdisponenten studerat metallurgi blev han aldrig 
någon tekniker med praktisk teknisk erfarenhet. Han ägnade krigsåren 
åt att vara marknadschef, den tid då det livslånga samarbetet med den 
sju år yngre säljaren Viktor Magnusson (ej från ägarfamiljen) började. 
Magnusson skulle senare bli marknadsdirektör. Tekniske direktören 
Lars Yngström blev en medarbetare som kunde hjälpa till att jämka 
ihop parterna i styrelsen när de tekniska behoven ökade. Den gamle 
styrelseordföranden var heller inte främmande för att satsa på nya 
anläggningar även om de äventyrade ägarfamiljens makt.

Till skillnad från sin företrädare svävade Karl Fredrik Göransson 
gärna ut i långa intellektuella resonemang. Favoritämnet var balansen i 
ett företag mellan ägare, anställda och ledning. Men denne tänkare och 
marknadsman verkade i en tid då utrymmet för nya samarbetsidéer var 

begränsat. Om de första åren efter världskriget blev dåliga, så blev de 
därpå följande närmast katastrofala. 

De nya arbetstiderna och konflikterna höjde arbetskraftskostna  derna 
dramatiskt. Från marknaden kom ständigt dåliga nyheter om order som 
sades upp och råvara som blev allt dyrare. Volymerna detta redovis-
ningsår 1920 rasade med 15 procent, vilket bara tillfälligt motverkades 
av att priserna steg. 

Den redovisade vinsten halverades och med tanke på att avskriv-
ningarna hölls nere rörde det sig om ännu mer. Att marknaderna när-
mast kollapsade under senhösten gjorde att man i styrelsen på våren 
1921, inför bolagsstämman, fruktade en katastrof. Släktingarna gick 
med på att sänka utdelningarna, men bara med en fjärdedel från den 
tidigare höga nivån.

Genom ett tillfälligheternas spel, med krigsinflation och arbetstids-
förkortning, hade de svenska arbetarna fått avsevärt högre löner än i det 
övriga, krigförande, Europa. Under kriget hade visserligen lönerna 
släpat efter på ett allvarligt sätt men nu när levnadsomkostnaderna i 
stället sjönk med företagets medelpriser var det arbetsgivaren som fick 
stora problem. 

De nya svenska regeringarna med socialdemokrater och liberaler 
drev konsekvent antiinflationslinjen, eftersom de lärt sig hata dyrtiden 
under kriget. Men den politiken skapade ett veritabelt stålbad både för 
det svenska näringslivet och för de anställda. 

Under bruksdisponentens andra år sjönk därför Jernverkets försäljning 
med hårresande 66 procent på grund av både ”affärsdepressionen” och 
svårigheter att hänga med i priskonkurrensen. För första gången någon-
sin redovisade Sandvikens Jernverk AB förlust, drygt en halv miljon kro-
nor som borde ha redovisats till mer än det dubbla eftersom avskrivning-
arna slopades helt. Utdelningarna sänktes nu med ytterligare 39 procent. 
Motiveringen för att inte inställa utdelningarna helt var att man ville visa 
viss optimism i en tid när aktiebörsen fullkomligt rasade ihop.

”År 1921 bör inristas med outplånlig skrift i arbetarrörelsens historia, 
samt i varje arbetares minne. Ty ett svartare år, torde väl knappast kunnat 
upptäckas i arbetareklassens historia”, skrev Metalls avdelning i Sand-
viken. Järnbruksförbundet lade fram ett bud på 40 procents lönesänkning. 
Och i hela branschen avskedade företagsledningarna arbetare i panik. 
Jernverket hade på två år gjort sig av med en femtedel av personalen.

Om detta år framstod som det mörkaste i den svenska arbetarklas-
sens historia så kan detsamma sägas om ägarklassen. En stor del av 
1800-talets ledande svenska industrifamiljer lämnade scenen när deras 
belånade aktier hamnade hos bankerna som panter. Det beräknas att en 
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tredjedel av alla större svenska företag hamnade i bankernas ägo. Ban-
kernas tidigare nämnda emissionsbolag föll som käglor precis som alla 
högbelånade finansmän när företagsvärdena sjönk ihop till mellan 10 
och 30 procent av vad de varit före världskrigets slut. Frågan är om det 
klassiska familjeföretagandet i Sverige någonsin riktigt har repat sig 
efter denna brutala utrensning. Familjen Göransson klarade sig bättre 
än de flesta, trots alla motgångar.

År 1922 steg volymerna igen med närmare hälften, något som 
hjälpte bara delvis eftersom priserna rasade lika mycket. Förlust-
flödet stoppades nätt och jämnt, om man justerar för den låga avskriv-
ningsnivån.

Så kom de svenska järnbrukens stora lockoutår, 1923, då anläggning-
arna i Jernverket stängdes i sex månader och företaget skrapade ihop sitt 
överskott under de andra sex månaderna. Arbetarna, som förlorade sina 
löner under lång tid, vann ändå konflikten och tog revansch för den 
ödesdigra storlockouten från 1909. De stod emot lönepressen. 

Förklaringen till detta var främst att den nya arbetarregeringen hade 
infört en fattigvårdslagstiftning som ålade kommuner att rycka in med 
stöd när lockoutade arbetare hamnade under existensminimum. 

För liberala företagsägare som Göransson såg nu förutsättningarna 
för en kraftmätning på arbetsmarknaden ”på lika villkor” helt föränd-
rad ut. Det gick inte längre att tvinga motparten till underkastelse med 
lockoutvapnet eftersom detta inte skulle tömma strejkkassorna. 

Som enda möjliga väg framåt framstod i stället för bruksdisponenten 
att arbetsgivare och arbetstagare i samförstånd hittade vägar för ratio-
nellare företag och bättre löneutbetalningsförmåga. Den analysen 
skulle vinna allt fler anhängare på båda sidor längre fram.

Men det framstod som en lång uppförsbacke att efter alla hårda ord-
växlingar, stridsåtgärder och konflikter lansera samarbetsidéer. ”Ons-
dagsklubben”, som startades som ett diskussionsforum mellan arbetare 
och ledning hemma hos bruksdisponentens syster Sigrid, kan ses som 
en lokal föregångare till den nationella ”Saltsjöbadsandan”. Men på 
fackligt håll beskrevs dessa trevande försök som ett sätt ”att stjäla 
arbetar nas kunskap och samtidigt få dem att arbeta hårdare”. Att 
bruksdisponenten råkade välja titeln Hur man sköter sitt folk på första 
upplagan av sin nya debattbok i stället för andraupplagans Samförstånd 
mellan arbetare och företagare visar kanske att det inte bara var arbetarna 
som hade problem med att hantera de nya synsätten.

Den största internationella auktoriteten när det gällde teknisk ratio-
nalisering, amerikanen Frederick Winslow Taylor, levde inte längre, 
men hans bok från 1911, The Principles of Scientific Management, gjorde 

det i högsta grad. Han var snabbstålsinnovatören som gått vidare från 
sina erfarenheter om högre bearbetningshastigheter till en ny syn på 
rationellare produktion, baserad på vetenskapliga metoder. Taylors 
metoder att dela upp arbetet i många små moment, att utföras vart och 
ett så optimalt som möjligt av många arbetare, tilltalade knappast vete-
raner som haft ansvaret över hela projekt. 

USA fick sin lågutbildade, invandrade arbetskraft i en ständig ström. 
De kunde fås att snabbträna för att tillverka bilar, packa postorder-
korgar eller stycka slaktkroppar längs ett löpande band, i arbetsmoment 
som tidsstudiemännen funderat ut. Men i järnverken fanns en annan 
etablerad tradition. 

Under 1920-talets kostnadskris introducerades ändå taylorismen i 
svensk industri på bred front av ingenjörer som praktiserat i USA. Så 
även i Sandviken. År 1921 fanns vid Jernverket redan närmare 50 
ingenjörer och ritare, mot 20 vid seklets början. Antalet ökade snabbt 
när makten försköts till dem som planerade och konstruerade.

Vid ett avdelningsmöte med Metall år 1929 medverkade bruks-
disponenten och en tidsstudieingenjör för att berätta mer om tids-
studier. En fackföreningsmedlem uttryckte sin skepsis mot den nya 
teknokratin:
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Vad kan det ligga för betydelse i att veta hur många steg en häst tager 
i minuten, som nere i verket drager skrot, jämfört med att äga känne-
dom om de orsaker som bidragit till en försämrad dagsproduktion?

Under drygt ett halvsekel hade Jernverket varit igång. Det var ungefär 
åtta till tio gånger större än vid omstarten 1869, vare sig man räknar 
med fakturering i fast penningvärde, antal anställda eller tonnage. 
Jernverket hade växt i storleksordningen fyra procent om året realt, 
men produktiviteten hade förbättrats endast marginellt. Det berodde 
till en del på att företagets anläggningar var gamla och att en allt större 
del av produktionen manufakturerades med ökad arbetsintensitet. 

Till exempel drevs många av de närmare 50 kallvalsverk för bandstål 
av en typ som utvecklats på 1880-talet, med rem. De var talgsmorda 
och gnisslade fram med drygt 15 meter i minuten.

En fullständig inre och yttre ombyggnad av stålverkets kallvalsverk-
samheter gjordes med kulmen år 1930. Nya starkare och snabbare vals-
verk med kullager förbättrade effektiviteten kraftigt. Värmningsavdel-
ningarna elektrifierades. En ung ingenjör från släkten Sebardt, med 
förnamnet Carl, gjorde här en insats som satte fart på karriären, efter 
att ha kunskapat i USA.

Också den andra viktiga tillverkningsgrenen, de sömlösa rören, fick 
en modern och större anläggning. ”Utan en sådan genomgripande 
modernisering av våra anordningar för rörframställningen kan ett 
nedläggande helt eller delvis av denna tidigare för Jernverket så betydel-
sefulla fabrikation inom en icke alltför avlägsen framtid riskeras”, kon-
staterade produktionschefen i den kortfattade utredning som föregick 
investeringsbeslutet.

Dessutom blev varmvalsverket ombyggt. Även ett sinterverk och nya 
elektrostålugnar uppfördes och justeringar gjordes i praktiskt taget 
varenda av Jernverkets många avdelningar. Så koncentrerat hade aldrig 
företaget satsat förut. 

Viktigast av allt var dock det rostfria stålets genombrott.

Det vore en överdrift att utnämna Jernverket till pionjär inom rostfritt 
stål eftersom en hel klunga svenska och andra konkurrenter under 
1920-talet anammade det nya korrosionshärdiga kromstål som upp-
täckts och patenterats av tyska Krupp redan år 1912. Engelsmannen 
Harry Brearly var tyskarna hack i häl och vann patentstriden i delar av 
Europa och Nordamerika. Han satsade på ”fläckfria” matbestick och än 
i dag heter rostfritt ”stainless” på engelska. Att Krupp monopoliserade 
den tyska marknaden gjorde att det blev amerikaner snarare än tyskar 
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som därefter drev utvecklingen. Även svenska stålverk deltog på ett 
dynamiskt sätt.

Det rostfria stålets motståndskraft beror på att det, när kromhalten 
överstiger tio och en halv procent, bildas en mycket tunn hinna av 
krom oxid som skyddar mot korrosion. Om hinnan skadas och det finns 
syre i omgivningen återbildas hinnan mycket snabbt. I syrefattig miljö 
kan däremot även rostfritt rosta.

Det skulle utvecklas tusentals olika typer av rostfritt stål för att passa 
olika användningsområden. Till exempel förändrade tillsatser av nickel 
eller mangan egenskaperna. 

Delar man in rostfritt stål efter strukturen i materialet brukar man 
tala om martensitiskt rostfria stål som är magnetiska och härdbara men 
inte så hårda eller svetsbara, och duger bra i eggverktyg. Ferritiskt rost-
fria stål är magnetiska och kan inte härdas, och används i miljöer med 
måttlig risk för angrepp. Austenitiskt rostfria stål blev den största grup-
pen efter hand eftersom de var svetsbara och lätt formbara. En vanlig 
typ innehåller 18 procent krom och 8 procent nickel. Ferrit-austenitiska 
stål, även kallade duplexa stål, skulle komma senare med bland annat 
stor mekanisk hållfasthet, liksom martensit-austenitiskt stål, väl lämpat 
för till exempel turbiner.

Det rostfria stålets värld präglades alltså av mångfald och möjligheter 
att möta olika krav från kunderna. För flera av kunderna var korro-
sionsbeständighet själva förutsättningen för expansion. Företag som 
producerade konstgödsel, ammunition och pappersmassa behövde de 
nya stålen för att få sina utrustningar robusta och säkra. Livsmedels-
industrin kunde i ett slag förbättra sin hygien.

Rostfritt stål passade Jernverkets sortiment. Ett viktigt skäl på produk-
tionssidan var elektroståltekniken som var förutsättning för kol fattigt 
legerat stål. Via vattenkraften hade man fått en egen billig kraftkälla. 

Mångfald tillhörde redan vardagen, produktprogrammet innehöll ju 
idel nischprodukter.

På närmarknaderna fanns intressanta och krävande storkunder. 
Företaget Separator och dess alla små konkurrenter tillverkade och 
marknadsförde produkter för världens jordbruk och mejerier. En rad 
svenska utrustningsföretag byggde anläggningar till massa- och pap-
persindustrierna. I Mellansverige etablerades också fabriker som till-
verkade köksutrustning.

Den första smältan av rostfritt stål dök upp i tekniske chefen Yng ströms 
rapporter 1921. Men det dröjde sedan ytterligare tre år innan Jernverket 
öppnade reguljär produktion av först rör och sedan tråd och band. Stål-
laboratoriet byggdes ut för att bädda för det nya.

Patentsituationen var komplicerad. En svensk konkurrent hade gjort 
upp med ett av Harry Brearlys bolag och problemet fick lösas genom att 
flera andra svenska stålföretag köpte rättigheter via Avesta, som där-
efter profilerade sig som rostfrittspecialist.

Intrycket är dock att det tog tid innan rostfritt stål vägde särskilt 
tungt. Volymerna var till att börja med inte stora men de ökade därefter 
oavbrutet. Jernverket hade vid den här tiden, i början av 1930-talet, 30 
olika typer av rostfria stål på programmet. De rostfria rören omnämns 
i styrelsematerialet som lönsamma.

Särskilt betydelsefull för inriktningen blev den exklusiva nordiska 
licens för 60 000 dollar som Jernverket förvärvade från USA år 1932. Det 
gällde tillverkning av stålrör med stegvalsmetoden. Den här processen, 
som vidareutvecklades av Jernverkets tekniker, gav möjligheter till sam-
tidig reduktion av rörämnenas ytterdiameter och godstjocklek i en enda 
valsningsoperation. Det innebar en avsevärd rationalisering eftersom 
flera kalldragningar i den tidigare metoden kunde ersättas av en enda och 
kvaliteten ändå blev bättre. Det ena stegvalsverket efter det andra bygg-
des i de egna verkstäderna och de svenska konkurrenterna kunde inte 
svara när Jernverket lanserade den ena rostfria sömlösa rörtypen efter den 
andra för processindustrin, från två tums innerdiameter till sex tums.
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Jernverkets stegvalsade rör, utan några svetsade sömmar, efterfråga-
des av kunder som behövde komponenter som tålde kemiska angrepp, 
upphettning och högt tryck, ibland allt på en gång.

Det var också de egna verkstäderna som utvecklade ”mångvalsar-
verket” som förändrade framställningen av tunna band för rakblad, 
ventilstål och annat.

På 1930-talet började Jernverket leverera rostfritt bandstål, särskilt 
för djuppressning av kärl av olika slag och formprodukter för industriell 
användning. Det producerades också profiler för byggändamål och 
dekoration. En annan rostfri produkt som expanderade var transport-
band av rostfritt stål till livsmedelsindustrin.

Trots kriserna, oron på arbetsmarknaden och familjegrenarnas oenig-
het samlade sig alltså Sandvikens Jernverk till ett tekniskt språng framåt 
under den nye bruksdisponenten och hans tekniske direktör.

Efter förre disponenten Tord Magnusons försiktiga regemente fanns 
det upparbetade vinstfonder för att både klara efterkrigskrisen och bibe-
hålla utdelningar efter världskriget. Men de genererade vinsterna räckte 
inte längre till för att klara expansionen. Familjeföretaget behövde för 
första gången kapital utifrån.

Det finns ingen dokumentation av de diskussioner som fördes mellan 
de olika styrelsemedlemmarna. Men mängden insamlade fullmakter i 
anslutning till bolagsprotokollet från våren 1930 visar vilken ödesfråga 
en nyemission var för familjen. Det blev inte bara en nyemission, utan två 
under 1930-talet och därefter ytterligare en 1941. Sammanlagt togs 13 
friska miljoner in i aktiekapitalet och familjens andel av ägandet krympte 
starkt. 

Externa ägare fick snart mer än hälften av aktierna, men då få av dem 
lät sig representeras på stämman fortsatte de båda falangerna av kon-
sulns ättlingar att kontrollera styrelsen. 

Produktprogrammet var nischbetonat även efter de stora teknik-
investeringarna. 

De ihåliga borrstängerna, som låg nära de sömlösa rören, hamnade i 
kris efter att den dominerande kunden Ingersoll Rand hade bytt tillba-
ka till konkurrenten Fagersta. Kallvalsade trådämnen och band levere-
rades i många olika utföranden och ståltyper. En stor del av stålbanden 
och tråden gick till egen manufakturverksamhet, sågar av olika sorter 
till skogsindustrin, olika handsågar till professionella och vanliga kon-
sumenter samt fjädrar för ur, klockor och grammofoner. Ett alldeles 
särskilt kapitel var transportbanden, särskilt härdade, breda och riktigt 
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långa kallvalsade band för kemisk industri och livsmedelsindustri. Här 
hade inrättats ett särskilt bolag. Flera av de dotterbolag som hade bildats 
av den nya företagsledningen marknadsförde transportlösningar och 
till och med processutrustning. 

I Jernverket tillverkades också rördelar, rakblad, specialknivar samt 
sten- och smedverktyg. Trådsidan, som var mindre, vidareförädlade en 
stor del till olika typer av dragen tråd, som pianotråd, nåltråd, fjäder-
tråd och mycket annat. Inom rakbladssegmentet skulle snart Sand-
vikens Jernverk få övertaget över konkurrenten Munkfors – en rejäl 
framgång. Konstruktionsstål av nischkaraktär såldes också till de nya 
bil- och flygindustrier som redan stod för en avsevärd del av industri-
produktionen i USA och Västeuropa. I Sverige hade det varit grundar-
tid i bilindustrin, men en rad tillverkare slogs ut. SKF:s dotterbolag 
Volvo var en intressant nykomling.

Affärsidén från slutet av 1800-talet fungerade alltså fortfarande. Det 
var bara att försöka följa med sin tids nya behov. Den merkantila avdel-
ningen med ett trettiotal tjänstemän såg till att teknikerna fick allt 
tuffare kravspecifikationer från kunderna. 

Mellan det akuta krisförloppet 1921–22 och Kreugerkraschen 1932 
sjönk levnadskostnaderna för en svensk arbetare med 16 procent sam-
tidigt som timlönen bara naggades i kanten med någon procent. 
Arbetarna fick alltså reallönehöjningar på 15 procent samtidigt som 
tjänstemannaklassen fick sänkningar med sju åtta procent. Den svenska 
arbetaren lyftes för första gången närmare medelklassen. Problemet var 
att det skedde till priset av stor arbetslöshet. Men så var det inte i Sand-
viken eftersom Jernverket ökade antalet anställda med en tredjedel. 

Stålbadet hade inte bara negativa konsekvenser. Många av de större 
svenska företagen trampade, precis som Jernverket, ur barnskorna. De 
tog itu med sin effektivitet, härtill nödda och tvungna. Stora fram-
gångar på världsmarknaden för exportföretag som SKF, Asea, Bofors, 
Aga och Elektrolux gjorde att svensk ekonomi växte fem procent om 
året från 1925. 

Järnbruken hade det kärvare. Under sina första 15 år vid makten fick 
bruksdisponenten och hans ingenjörer se företagets medelpriser sjunka 
med 55 procent när exportandelen stadigt pressades ned. Före första 
världskriget hade Jernverket sålt 80 procent (!) på utlandsmarknaderna, 
på 1930-talet var andelen nere i 65 procent. Beroendet av den lilla 
hemma marknaden nästan fördubblades. 

Den stora 1930-talsdepressionen kom med fördröjning till Sverige, 
och den ena regeringen efter den andra tillgrep protektionism för att 
skydda sig från den amerikanska krisen. Arbetslösheten i metall-
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industrin trefaldigades till 20 procent. Jernverkets försäljning föll med 
35 procent på två år. Både pris och volym gick ned. Om 1931 var ett 
vinstår kan diskuteras. Återigen drogs avskrivningarna ned kraftigt, 
troligen för att inte skapa panik bland de nya externa aktieägarna. 13 
procent av jobben försvann och lönesänkningar genomfördes, knap-
past i samförstånd. 

Men i företagen vände det relativt snabbt. Redan 1932 steg leverans-
volymerna för Jernverket kraftigt och 1934, när priserna steg, redovisa-
des ett praktfullt resultat, mer än tre miljoner kronor, efter riktiga 
avskrivningar. Det bäddade för en ny kapitalpåfyllning för Jernverket. 
Även en försiktig aktiemarknad kunde uppbåda kapital till lönsamma 
projekt.

År 1935 var antalet anställda uppe i rekordnivå igen. År 1937, efter 
den stora upprustningen, slogs produktionsrekord trots att protektio-
nismen i de nya planekonomierna Tyskland, Italien och Sovjet drog 

med sig världens liberala politiker in i samma regleringstänkade. År 
1935 hade styrelsen för Sandvikens Jernverk klagat sin nöd: 

Hindren mot internationella varuutbytet ökar. Prohibitiva tullar, im-
portförbud och dylikt. Företagen från de stora skyddade marknader-
na angriper den oskyddade lilla svenska.

Många näringslivspersoner spådde i det här läget att ”internationalis-
mens tidevarv” var över.

Kanske var det pressen utifrån som medverkade till att Arbetsgivare-
föreningen och Landsorganisationen startade studiegrupper för att 
komma till rätta med oron på arbetsmarknaden. Det fanns i delar av 
arbetarrörelsen drömmar om ”social ingenjörskonst” som inte var svår-
förenliga med taylorismens idéer. 

Därför blev det svenska Saltsjöbadsavtalet 1938, där Karl Fredrik 
Göransson deltog aktivt, en världsnyhet. Ett litet lands arbetare och 
företagsägare hade enats om att med vetenskapliga metoder rationali-
sera företagen och med tidsstudier fastställa hur frukterna av denna 
rationalisering skulle delas. ”Den svenska modellen” fick korporativa 
drag i en korporativ tid men skulle visa sig bli ett formidabelt verktyg 
när Europas näringsliv byggdes upp efter ett nytt världskrig. 
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 V åren 1938 kallades Carl Sebardt, avdelningschef vid kallvals-
verket, upp till huvudkontoret för att av bruksdisponent 
Görans son få beskedet att han skulle efterträda Erik Pehrs-
son som produktionschef eftersom tekniske direktören Yng-

ström nu gick i pension och Pehrsson skulle ta dennes plats. 
Detta möte var inte bara inledningen på två decennier där Sebardt i 

praktiken skulle driva den tekniska utvecklingen (hans äldre kollega 
var inte så intresserad av ”tekniska detaljer”), utan också början till 
hårdmetallens framgångar i koncernen. Den tidigare ledningen hade 
ganska passivt sett hur hårdmetall under hela decenniet gjort sitt intåg 
bland kunder och konkurrenter. 

Den nye unge produktionschefen startade utredningar som över-
tygade honom om att Jernverkets konkurrenssituation på verktygsstål 
var närmast hopplös och att bergborrarna var evigt förlorade till kon-
kurrenten Fagersta såvida inte det gick att ta upp tillverkning av hård-
metall. På sitt första jobb hade han sett hur det gick till när Jernverket 
förlorade en strid om bergborrkunden Ingersoll Rand till just Fagersta. 
Från Atlas Diesel hade han också hört att tyska Krupp börjat utveckla 
bergborrar med hårdmetallspetsar. Atlas Diesel, som på 1800-talet 
varit en viktig kund för Jernverkets hjulringar, hade senare satsat på 
dieselmotorer utan påtaglig framgång. Men nu var en ny spännande 
verksamhet, gruvmaskiner, på väg att få sitt genombrott efter många 
lönsamhetsmässigt dåliga år.

Det som kallades för hårdmetall är en karbid, en kemisk förening 
mellan metallen volfram och kol med intressanta egenskaper. Förenklat 
uttryckt är volframkarbiden ungefär dubbelt så hård som stål och tål 
nära dubbelt så höga temperaturer. Den nya glödlampsindustrin var 
först med att intressera sig för både volfram och hårdmetall.

Metallen volfram kallas för svenska ordet tungsten i engelskan och 
franskan eftersom det var två svenska kemister, Axel Fredrik Cronstedt 
och Carl Wilhelm Scheele, som redan på 1700-talet presenterade och 
undersökte ett mineral med ovanligt stor täthet. Volframmalm döptes 
senare till scheelit. Men det blev tyskans ”Wolfram” som vann i andra 
språkområden och symbolen W används av alla. Tyska bergsmän hade 
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länge tagit fasta på malmens karaktäristiska utseende. ”Wolfram”, som 
betyder vargfradga, sågs som en förorening i de närmast uråldriga 
tenngruvorna.

Metallen kunde så småningom framställas i ren form, och troligen 
var en annan svensk kemist, Jöns Jacob Berzelius, den förste som lycka-
des fullt ut med detta. Volfram kunde legeras med stål och öka dess 
hårdhet, visade det sig, när snabbstålet utvecklades kring sekelskiftet.

Ett verkligt genombrott blev det år 1923 då tyska forskare kom på att 
blanda pulver av volframkarbid med metallen kobolt som bindemedel. 
Ståljätten Krupp köpte patentet och lanserade det nya materialet under 
namnet Widia (Wie Diamant). Sju år senare kom metoden att förbättra 
egenskaperna ytterligare genom tillsats av titankarbid eller tantal-
karbid. Widia X blev namnet på Krupps nya förbättrade produkt. 

Man kunde pressa pulver av de här olika ämnena till önskad form 
under så hög temperatur att kobolten smälte och omslöt karbidkornen. 
Resultatet blev ett material som fick seghet av kobolt och hårdhet av 
karbiderna, väsentligt slitstarkare än snabbstål.

Vid det laget hade konkurrenterna vaknat. General Electric bildade 
dotterbolaget Carboloy år 1928 och likaledes amerikanska Kennametal 
startade sin verksamhet några år senare. I Sverige fanns tidigt Arbit i 
Arboga som tillverkade borrspetsar och olika munstycken i det nya 
materialet. 

I svenska nya stålkoncernen Fagersta, som via Handelsbanken re  kon-

s truerats år 1927 av en rad mindre företag i djup kris, såg man snabb-
stålet hotat av det nya materialet från Tyskland. Därför blev ledningen i 
Fagersta mer pådrivande än Jernverkets ansvariga.

Krupp hade bara skyddat en del av tillverkningsmetoden juridiskt i 
Sverige så Fagersta satsade på att kringgå patentet och få ett eget skydd. 
Det lyckades och Fagerstas produkt fick namnet Seco (jag skär på latin). 
Arbit förvärvades av Fagersta och koncernen började utveckla och till-
verka verktyg, borrspetsar, dragskivor och annat.

I Sandviken kände man naturligtvis till allt detta. Så hur skulle Jern-
verket kunna ta sig in på ett område som redan var kringgärdat av 
många patent och etablerad konkurrens? Sebardt gav omedelbart för-
säljningsorganisationen utanför Sveriges gränser uppdraget att fin-
kamma marknaden på olika hårdmetallprodukter och tänkbara samar-
betspartners. De fann snart en schweizisk leverantör med firmanamnet 
Radimant intressantare än andra. Man kom så långt att en tysk ingenjör 
från Radimant hösten 1939 var på väg till Sandviken för att starta ett 
hårdmetallprojekt, just när kriget bröt ut. Olyckligtvis tillfångatogs 
han av wehrmacht under resan och försvann till striderna i Polen. 

De båda schweiziska bröder som ägde firman var reservofficerare på 
schweiziskt manér, och även de flyttades till militära uppgifter. En av 
fruarna reste till Stockholm och skrev under ett avtal där projektet 
sköts på framtiden. Hårdmetallen fick vänta ett tag.

Med världskriget kom också andra problem för produktionschefen. 
De utländska stålkunderna försvann. Amerikanska Gillette, den nya 
rakbladskund som Jernverket erövrat från konkurrenten Munkfors, 
tvingades att skaffa sig en inhemsk leverantör. Ingersoll Rand försvann 
från Fagersta. En rad andra stora kunder fick räknas bort när export-
andelen halverades till 30 procent. Under flera år i början av 1940-talet 
blev Sverige totalt kringränt av tyskarna.

Om det inte varit för den svenska förvarsmaktens stora behov av  
granater hade Sandvikens Jernverk kommit i allvarligare kris. Men Jern-
verkets tekniker utvecklade från sina kunskaper om sömlösa rör, och en 
med Asea gemensam svetsmetod, världens kanske effektivaste granattill-
verkning. Två miljoner enheter spottades fram efter finska vinter kriget, 
då de svenska granatlagren i hemlighet tömdes för att hjälpa Finland.

Det var här som hårdmetallen dök upp igen eftersom det visade  
sig att KF:s fabrik Lumalampan, där en bror till Sebardt arbetade, leve-
rerade hårdmetallspetsar till försvarets granater. Lampfabriken använ-
de metallen volfram i lystråden och hårdmetall vid tråddragningen. 

Förhandlingarna mellan Lumalampan och Jernverket började hösten 
1941, samma höst som Carl Sebardt råkade anställa två av de personer 
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som senare skulle göra Jernverket till ett världsledande hårdmetallföretag. 
Den helt unge Sven Edström blev avskedad från Lumalampan men 

rekommenderades så varmt av Sebardts bror att han genast fick anställ-
ning vid Jernverket och placerades i laboratoriet. Ingenjören Wilhelm 
Haglund, som så småningom skulle bli vd, kom från Leveranskontrol-
len, en kontroversiell inrättning även i det kundorienterade Sandvikens 
Jernverk, och klagade sin nöd hos produktionschefen. Innan han fått 
den otacksamma rollen som kvalitetskontrollant hade han varit utlånad 
i ett rakbladsprojekt. Sebardt anställde den erfarne verkstadsteknikern 
Haglund i sitt nya projekt.

Planen för hårdmetall såg ut så här:

 *  Tillverkning av bergborrar med hårdmetallskär i syfte att rekon-
struera Jernverkets gamla storprodukt bergborrar.

 *  Verktyg för metallbearbetning, som svarvstål, fräsar och liknande.

 *  Verktyg för slitdelar, till exempel för textilmaskiner, som företaget 
levererade hållbart stål till, en ny produkt så vitt man visste.

Kontraktet med Lumalampan blev klart nyåret 1942 och Haglund blev 
tilldelad en liten verkstad på härdhusets övre botten i Jernverkets Sand-
viken-anläggning för att utveckla hårdmetallverktyg och slitdelar. Berg-
borrarna däremot stannade hos valsverksavdelningen, medan hård-
metallverkstaden skulle ordna skären.

Sebardt besökte Patentverket för att ordna mönsterskydd och fick 
rådet att inte bara ansöka om namnet Coronit utan också ta med ett 
reservnamn, som i all hast blev Coromant. Det första namnet visade sig 
vara upptaget när myndigheten gjort sin genomgång.

All vår början bliver svår. Bäst såg det ut för verktygen, där Haglund 
började arbetet i mars med stor entusiasm. Man hade köpt bearbet-
ningsmaskiner för tillverkning av skaft till svarvstål och maskiner för 
tillverkning av fräskroppar. Asea Svetsmaskiner hjälpte till att fullfölja 
ett tidigare experiment med högfrekvenslödning.

Bergborrarna mötte däremot stora svårigheter, en vanlig helstångs-
typ med smidda korsskär. Lösa borrkronor fanns på marknaden men 
valdes bort för att de inte skulle fungera i hårt berg med lätt utrustning 
av den nya Atlastypen.

Det skulle ta fem år av målmedvetet arbete och utveckling att ta fram 
fungerade borrar. Haglund provborrade i hårt och mjukt underlag med 
lika nedslående resultat. Hårdmetallen sprack eller lossnade. Även med 
bättre hårdmetall var de korsformade skären problematiska eftersom 
stöden för de fyra hårdmetallstyckena blev för små och lossnade vid 
borrningen. 
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”Slutligen gav vi upp och provade mejselskär”, berättar Carl Sebardt i 
sina memoarer. ”Det var med stor spänning som Wilhelm Haglund, 
som själv brukade fara till Jernverkets egen gruva i Bodås, Gästrikland, 
och leda provborrningarna där, reste iväg med ett knippe borrar med 
mejselskär. När han kom tillbaka berättade han att framgången var 
fullständig.”

Bidragande till framgången var också att Svenska Metallverken kom 
med sin nya lödmetall år 1944. Eldprovet, där de nya Atlasmaskinerna 
skulle testas i drift tillsammans med de nya borrarna av märket Coro-
mant, gjordes i svenska Hjältakraftverket samma år. Det blev ingen 
omedelbar succé eftersom tillverkningen ännu inte klarade hög och 
jämn kvalitet. Men teknikerna bemästrade till slut svårigheterna. 

Jernverkets tekniker diskuterade hela tiden med Atlas Diesel om nya 
maskiner som skulle kunna utnyttja de nya borrarna fullt ut. Företaget 
inbjöds till Bodås för att provborra och gemensamt utveckla ett helt 
nytt bergborrningssystem.

Jernverkets långa erfarenhet av borrstålstillverkning var till stor för-
del. År 1931 hade man patenterat en metod med så kallad kärnvalsning, 
som innebar att man borrade ett hål i centrum på det runda borrståls-
ämnet och placerade en kärna däri som efter valsningen kunde dras ut. 
På så sätt fick man efter finvalsning i varmt tillstånd ett sexkantigt borr-
stål med ett hål som hade en slät och blank yta. Krage och borrhuvud 
smiddes fram. De nya mejselskären av hårdmetall som kom på 
1940-talet kunde lödas fast tvärs över borrhuvudet i en skåra och vat-
tenhålet tas ut vid sidan om. Den färdiga produkten kallades helstångs-
borr och skulle dominera försäljningen fram till 1960-talet, då skarv-
borrutrustning tog över.

Så kom det sig att Coromantborrar i kombination med lätt borrut-
rustning från Atlas slog igenom på världsmarknaden som en av Sveriges 
mest attraktiva exportpaket. Om de svenska gruvornas hårdborrade 
malmer och bergarter kunde betvingas, vem i hela världen kunde då 
tvivla på slagkraften?

Intrycket är att bergborrkonkurrenten Fagersta under den här perio-
den schabblade bort sitt försprång. När Jernverket och Fagersta som-
maren 1943 ingick ett trepartsavtal med Atlas Diesel var Fagersta vis-
serligen fortfarande i ordentligt överläge produktmässigt med både 
helstångsborrar och lösa borrskär. Men lösa skär behövdes bara när 
mycket långa hål skulle tas upp och när det gällde helstänger blev det 
experterna från Jernverket som nådde längst i produktutvecklingen. 

Bedömningen hos Fagerstas ledning och styrelse blev efter hand att 
Atlas-samarbetet skulle ta för stor kraft och därför drog man sig ur 

detta. Jernverket fick efter 1947 ett exklusivt avtal över hela världen. 
Maskiner och borrar kunde säljas som en enhet av Atlas, som nu lade 
ned sin dieseltillverkning och satsade helhjärtat på tryckluftsutrust-
ningar.

Atlas-folket ville ha exklusiv rätt för hela världen, något som de till att 
börja med inte fick. Misstanken fanns att Wallenberggruppen, dit Atlas 
hörde, förr eller senare skulle försöka föra över bergborrtillverkningen 
till Söderfors eller Wikmanshyttan som också skaffat sig kunskaper 
inom hårdmetall. Men Sveriges ledande industriägare, bröderna Jacob 
och Marcus Wallenberg, lyckades i slutet av 1940-talet övertyga led-
ningen för Jernverket om att de var tillräckligt skickliga affärsmän för att 
förstå hur stort Jernverkets teknikförsprång var. Avtalet, som blev grun-
den för båda företagens framgångar på gruvområdet, skulle hålla i 40 år. 

Hårdmetallavdelningens uppgift var också att framställa färdiga hård-
metallverktyg för skärande metallbearbetning av varumärket Coro-
mant. Det föll sig naturligt att börja med svarvstål eftersom dessa lättast 
kunde standardiseras och serietillverkas. Haglund valde att marknads-
föra helt färdiga verktyg och att tillhandahålla slipstationer där kun-
derna kunde få service och utbildning.

Hittills, under decennier, hade verkstäder själva framställt sina verk-
tyg så att hårdmetallplattan löddes fast i en urfräsning i ett stålskaft, för 
att därefter slipas. Alla dessa steg var ömtåliga och avgörande, både för 
verktygets livslängd och för dess kvalitet. Kunderna klarade inte den 
svåra hanteringen. 
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Det var inte så konstigt att stålfolket länge misstrodde den nya verk-
samheten, som utgick från ett helt nytt material, hade envisa kvalitets-
problem överallt och ännu vägde så lätt i årsredovisningen. Försälj-
ningschefen Viktor Magnusson uttryckte detta senare i ett brev till 
Lumalampans chef: 

På våren 1946 voro vi ytterst förtvivlade över kvalitetens ojämnhet, 
icke endast för de skärande verktygen utan i kanske ännu högre grad 
för vår huvudartikel bergborrar, på vilken vi nedlagt ett frenetiskt  
arbete utan hänsyn till kostnader.

Inte ens efter genombrottet i Hjälta var den interna kampen vunnen.
Lumalampans chef hade i flera år signalerat att han ville bli av med 

hårdmetallanläggningen när han i början av 1946 skickade en offert till 
Jernverket. Den inflytelserike försäljningschefen Magnusson var vid 
detta tillfälle negativ och tyckte att det gav anledning att ompröva 
engagemanget.

Till och med Carl Sebardt uttryckte sig negativt vid detta tillfälle, 
vilket sårade chefen för hans nya lilla avdelning. ”Med förlov sagt i  
Wilhelm Haglunds närvaro är vi inom direktionen tveksamma till 
Hårdmetallavdelningens fortsatta verksamhet”, sade han på en avdel-

ningschefskonferens enligt Haglunds minnesbild. Men verksamheten 
fick fortsätta. Alla tveksamheter blåstes sedan snabbt bort när bergbor-
rarna fick sitt stora genombrott året därpå. 

Lumalampans fabrik förvärvades våren 1947 till ett betydligt högre 
pris än vad som angivits i den tidigare offerten. Orsaken till detta var att 
årsproduktionen detta år såg ut att fördubblas på grund av bergborrar-
nas volymökning. 

Ett grundläggande problem var att den hårdmetall som Luma-
lampan levererat inte höll måttet, varken för verktyg eller för berg-
borrar. När Jernverket övertog och arrenderade tillverkningen, med 
Sven Edström som chef, blev det ändring. Edström var forskningsin-
tresserad och fick efter en tid Haglund med på noterna. Kvaliteten på 
materialet blev allt bättre.

Den kraftiga expansionen av bergborrar nödvändiggjorde två investe-
ringar. Den första var en ny stor fabrik för tillverkning av hårdmetall, 
arrendetiden med Lumalampan skulle gå ut efter fem år. Valet föll på 
Västberga i Stockholm, där en fabrik färdigställdes 1953, eftersom få 
anställda därifrån ville flytta, och dessutom började Sandviken få pro-
blem med arbetskraft. Av en slump fick hårdmetalledningen ögonen på 
Gimo i Uppland, som var avfolkningsbygd efter många företags-
nedläggningar. År 1951 öppnades en liten verkstad där och fyra år senare 
hade den 100 anställda. Redan tolv år senare skulle det vara 1 000. 

Men för verktygen ville det inte riktigt lossna. Verksamheten expan-
derade långsamt under svag lönsamhet. Ekonomiförvaltningen hävda-
de att avdelningen gick med förlust, vilket fick hårdmetallchefen  
Wilhelm Haglund att i fortsättningen intressera sig för hur kostnader 
för produkter skulle kalkyleras. Hösten 1953 gällde det för verktygs-
verksamheten att vinna eller försvinna. 

Carl Sebardt föreslog att hårdmetallavdelningen skulle ta över sin 
egen försäljning, vilket den redan arbetspressade Haglund accepterade 
efter några dagars betänketid. Vid påföljande direktionsmöte togs 
beslutet att Jernverkets försäljningsavdelning under en försöksperiod 
skulle upphöra med försäljning av hårdmetallprodukter. Hårdmetall-
avdelningen rekryterade nu egna verkstadsvana försäljare och bearbe-
tade kunderna professionellt för att köpa bättre maskiner. Jernverket 
hade fått sitt första självständiga affärsområde.

Det började ljusna, inte bara i marknadsföringen. Det var nämligen 
den här våren, år 1953, som Wilhelm Haglund hade träffat den 20 år 
yngre civilingenjören Sven Wirfelt.
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B ergsingenjören Carl Sebardt, i praktiken Jernverkets tekniske 
ledare, var barnbarn till förre styrelseordföranden Carl Wil-
helm och alltså barnbarnsbarn till grundaren. Det är oklart 
om bruksdisponenten, som själv inte hade någon son, såg 

honom som sin efterträdare. Klart är däremot att Sebardt och stora 
delar av hans omgivning uppfattade att det fanns en sådan utstakad 
plan. Styrelseplatsen, som var en förutsättning för disponentposten, 
dröjde dock, år efter år.

Karl Fredrik Göransson fortsatte att vara både verkställande direk-
tör och styrelseordförande trots att han engagerade sig allt mer utanför 
företaget – under tre år fram till 1942 var han ordförande i Industriför-
bundet. Därför fick Jernverket i praktiken en informell tvåmansledning 
som bestod av den erfarne försäljningsdirektören Magnusson och den 
18 år yngre produktionschefen Sebardt. Det var inte bara försäljning 
och teknik som stod mot varandra utan också två generationer medar-
betare i Jernverket.

Om det blev friktioner var det inget som Sebardt tog fasta på i sina 
memoarer: ”Med den dynamiske försäljningschefen Viktor Magnus-
son var det lätt att samarbeta. Han ville alltid vara en hästlängd före 
våra konkurrenter när det gällde att introducera nyheter och när det 
gällde att få högsta möjliga fart på våra produktionsenheter.”

Utan tvivel var Magnusson en nyckelperson, en av dem som vidareut-
vecklade Jernverkets affärsidé. Hans ledord var ”kommersiell rationali-
sering”, med vilket han avsåg att produkter dels skulle standardiseras så 
långt tänkbart för att möjliggöra långa tillverkningsserier, dels skulle 
grupperas i särskilda maskiner för att möjliggöra snabbast tänkbara 
omställningar.

”Vi ska bemöda oss om att med så få artiklar som möjligt betjäna så 
många kunder på så många marknader med så stora tonnage som möj-
ligt.” Ett prov på den Magnussonska formuleringskonsten.

Viktor Magnusson var teknikintresserad, men såg tekniken som helt 
underordnad marknaden. Allt måste börja med kundernas behov och 
fortsätta med teknikens möjligheter att tillgodose dessa så effektivt som 
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möjligt. När det gällde hårdmetallen hade Magnusson svårt att accep-
tera att så stora resurser skulle plöjas ned i en ny, osäker marknad. Men 
där fick han snabbt ändra sig. Utan bergborrarnas snabba genombrott 
skulle Sandvikens Jernverk ha hamnat i akut kris. 

Att han kom att irritera sig på den yngre, självsäkre och drivande 
teknikern Sebardt står klart när man läser Viktor Magnussons senare 
korrespondens med Karl Fredrik Göransson. I ett brev till styrelseord-
föranden år 1954 skräder den just avgångne försäljningschefen inte 
orden om sin tidigare ledningskollega: ”Han är trots sin maktlystnad 
och hänsynslöshet på något oförklarligt sätt passiv ifråga om produk-
tion.”

Detta var en av företagets mest dynamiska perioder då inte bara en 
stor satsning på hårdmetall hade genomförts, utan också en väldig 
omvandling av stålverksamheten som slutfördes just 1954.

Teknik- och produktionsdirektörerna Erik Pehrsson och Carl 
Sebardt förutsåg ett stort återuppbyggnadsbehov i Europa när kriget 
gick mot sitt slut och de diskuterade med bruksdisponenten Göransson 
om Jernverkets möjligheter att skala upp produktionen. Kallvalsverken 
från omkring 1930, som stod på tusentals pålar ute i den forna viken, 
var företagets mest solida del. Betydligt sämre var det med andra delar, 
främst de så kallade varma bearbetningarna i produktionsleden.

Längst bak i kedjan fanns fyra äldre träkolsbaserade hyttor. Inte hel-
ler nästa led var modernt, trots att bessemerkonvertrarna nu var skro-
tade. Äldre och mindre martinugnar kompletterades av ett par elektro-
stålugnar. Ett försök att utveckla en järnsvampugn hade i början av 
1930-talet övergetts och lämnats åt partnern Söderfors.

I varmvalsningsledet därefter stammade allt, utom rörverket, från 
sena 1800-talet, och även ett finverk som valsade olika sorters verktygs-
stål tillhörde problemen. 

Carl Sebardts bestämda intryck var att Sandvikens Jernverk i sin 
fokusering på nischprodukter och kundbehov gravt hade eftersatt den 
första länken i sin förädlingskedja. Den hade gått att lappa och laga 
under krigen och de oroliga åren däremellan. Men nu var det hög tid att 
bygga ett starkt tekniskt fundament.

Den första frågan om var det nya skulle byggas besvarades av ett brev. 
Trafikförvaltningarna i Göteborg, Dalarna och Gävle ville elektrifiera 
järnvägen och väsentligt dra upp farten för tågen. För detta behövde man 
räta ut ett par skarpa kurvor, vilket öppnade för Jernverket att bekosta en 
förflyttning av järnvägen norrut och bredda industriområdet.

En ambitiös generalplan för den första efterkrigstiden arbetades där-
efter snabbt fram. Det gamla verket skulle saneras när det gällde såväl 

Götvalsverket 1966.



152 153

råvaror som trafiksystem. Ett nytt industriområde i Sandviken skulle 
anläggas vid bostadsområdet Stensmo, varifrån byggnaderna skulle 
flyttas till Hedgrind, och en del av dessa arbeten startade redan under 
pågående krig. Investeringsbehoven blev inte mindre av att den nya 
verksamheten inom hårdmetall expanderade sig ur de första proble-
men.

Det rådde högkonjunktur efter andra världskriget. Exportandelen 
nådde inte ännu de gamla nivåerna före första världskriget, men den 
fördubblades under några år efter andra världskriget till ungefär 60 
procent.

Malmförsörjningen förbättrades genom att Bodåsgruvan öppnades, 
en järnsvampugn byggdes på licens från förra partnern Söderfors, elek-
trostålverket fördubblades i kapacitet, finverket ersattes och ett central-
gasverk byggdes. Ordentligt försenat invigdes det nya götvalsverket 
våren 1954. ”Därmed har den sista enheten i efterkrigstidens nybygg-
nadsprogram fullbordats”, konstaterades i verksamhetsberättelsen som 
angav den totala kostnaden för programmet till 179 miljoner kronor, en 
närmast astronomisk summa med den tidens måttstock.

Den dåligt utvecklade svenska aktiemarknaden var måttligt impone-
rad, och på börsen värderades hela det utbyggda företaget ned till cirka 

Skärtillverkningen i Gimo  
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90 miljoner kronor. Orsaken var den låga lönsamheten och höga skuld-
sättningen. Nervositeten spred sig i ägarfamiljen och den till ålder 
komne styrelseordföranden kände pressen från de andra ägarna. 

Hur fick Jernverket pengar till denna satsning, som senare skulle ge 
så stora framgångar? Från aktiemarknaden kom i två omgångar, 1946 
och 1951, totalt 20 miljoner kronor i nytecknade aktier. Det var ingen 
förmånlig finansieringsform, med hänsyn tagen vare sig till den dub-
belbeskattning som drabbade utdelningar eller till den ”utspädning” 
som de gamla ägarna drabbades av till följd av låg aktiekurs.

Till detta lades ett förlagslån på 15 miljoner kronor och två obliga-
tionslån på sammanlagt 35 miljoner kronor. Banklån på sammanlagt 
41 miljoner kronor kompletterade bilden av ett företag som ökade den 
finansiella risknivån avsevärt för att hänga med i konkurrensen och 
expansionen när krigsskadade ekonomier investerade för att återhämta 
sig. 

Det så kallade kassaflödet från rörelsen ökade kraftigt efter 1954 men 
bättre produktion och försäljning band allt större lager och även infla-
tionen slukade omsättningsmedel. Till allt detta kom alltså de nya 
hårdmetallfabrikerna i Västberga och Gimo.

Var det en period av extrema överinvesteringar?
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Om man uttrycker investering som procent av fakturering är det 
svårt att hävda detta. Under tiden 1946 till 1957 satsade Sandvikens 
Jernverk i genomsnitt tio och en halv procent av sin fakturering på nya 
anläggningar och byggnader. Talet dras ned av att satsningarna panik-
bromsades efter bekymren med stålets resultat från 1954. Motsvarande 
siffra för tiden för åren 1928 till 1939 var nästan elva procent. 

Studerar man de analyser som togs fram senare drabbades emellertid 
Jernverket av en ordentlig efterfrågesvacka åren 1953–55, vilken kosta-
de uppemot 35 miljoner i resultatbortfall för stålprodukterna. För ett 
företag med så stor andel fasta kostnader var det förödande. Om svik-
tande produktionsförmåga hade del i detta är svårt att avgöra.

Det blev emellertid ett så allvarligt läge år 1954 att Jernverket skulle 
ha fått redovisa förlust såvida man inte hade haft hårdmetallens resul-
tatbidrag på cirka tio miljoner kronor. 

Man kan möjligen hävda att en del av satsningarna inom de varma 
avdelningarna skulle ha hållits tillbaka. Men då hade kanske de tunna 
rostfria banden för rakbladsstål respektive de extruderade rören inte 
kunnat erövra samma konkurrensfördelar på 1960-talet. Man kan nog 
också tala om otur när projekt försenades eller drabbades av olyckor.

I rättvisans namn ska också sägas att Sebardt länge drev ett samar-
betsprojekt med en rad andra svenska företag inom metallurgi. Även 
här var det Fagersta som fattade ett ödesdigert strategiskt beslut genom 
att i sista stund dra sig ur projektet och bädda för en rad svenska stålverk 
i fel skala. Sandvik var inte ensamt om att investera för dyrt.

Klart är dock att Magnussons marknadslogik ofta stod mot Sebardts 
teknikerperspektiv och att den erfarne marknadschefen kände sig över-
körd. 

Att Carl Sebardt fick så stort inflytande under de båda decennierna 
berodde på att Karl Fredrik Göransson under sin sista disponenttid 
ägnade sig åt mycket annat och att verkställande direktören, Erik W 
Forsberg, inte hade förutsättningar att matcha en kunnig och drivande 
underchef.

Oron grep omkring sig när finansieringsplanerna inte höll, när före-
taget fick ta nya oplanerade lån och tvingades göra större nyemissioner 
för att klara kapitalbehovet. En hel generation ledare för Sandvikens 
Jernverk hamnade i olika läger under det diffusa ledarskap som Görans-
son och styrelsen bäddade för. Det var inte bara Carl Sebardt som kriti-
serades. Hårdmetallchefen Wilhelm Haglund hade svårt att glömma 
den behandling han fick från först marknadsavdelningen och sedan 
från ekonomifolket.

När krubban är tom så bits hästarna. 

Karl Fredrik Göransson avgick 

som styrelseordförande 1959 

efter nära sex decennier i före

taget. Detta är ett av hans sista 

framträdanden.



Styrelseordföranden själv författade en promemoria, troligen utde-
lad i en trängre krets, där han pekade ut de problem han såg med Jern-
verket under Sebardts inflytande. Storanläggningarna hade kvalitets-
problem, det var bekymmer med råvaror och halvfabrikat, alltför 
många tjänstemän hade anställts och ett sparprogram, Sparbrassen, 
från 1952 hade fallit i glömska. 

Det var ett märkligt dokument från en som hade haft högsta ansva-
ret, men det hade sina förklaringar.

Göransson, som själv fått vänta länge på att få den yttersta makten, 
visade inga tecken på att lämna den ifrån sig på 1940-talet. Tiden bör-
jade rinna ut både för släktdominansen och för Karl Fredrik Görans-
sons inflytande. En mer socialistisk arbetarrörelse i regeringsställning 
införde efter kriget hårda förmögenhets- och arvslagar, särskilt riktade 
mot ägarfamiljer av Göranssons slag. 

Att en ny aktiebolagslag också tydligt särade på ordförandens och 
verkställande direktörens roller gjorde att Göransson senast 1948 hade 
att välja mellan sina båda poster. För en man som skulle fylla 69 var 
valet inte svårt. I styrelsen satt släktingar från Göranssons egen genera-
tion, irriterade över hans ovilja att släppa taget.

Från 1943 kom Gustaf Söderlund in som första externa styrelseleda-
mot. Han var arbetsgivarföreningens ordförande och några år senare 
direktör i Skandinaviska Banken. Liksom Göransson var han drivande 
bakom Saltsjöbadsavtalet. Från 1946 var också Tage Wärn, verkstäl-
lande direktör i SPP, med i styrelsen som nu innefattade respekterade 
talesmän för både kreditgivare och externa aktieägare, vilka balansera-
de familjen, när inte släktgrenarna var överens. 

Så gjorde bruksdisponenten något av en kupp 1944 när han presente-
rade ytterligare en styrelsemedlem, Erik W Forsberg, som han på eget 
bevåg hade slutit avtal med i akt och tanke att denne skulle bli verkstäl-
lande direktör från 1948. Fram till dess skulle nykomlingen bli teknisk 
direktör. Forsberg kom från det lilla stålföretaget Kohlswa. Själv avsåg 
Göransson att behålla en del verkställande makt som ”jourhavande 
ordförande” med arbetsrum på huvudkontoret.

Det blev stor bestörtning i styrelsen, som hade synpunkter både  
på valet av Forsberg och på Göranssons planer att sitta kvar. Styrel-
sen införde strikta regler där inga kontakter med Jernverkets tjänste-
män fick gå andra vägar än via den nye verkställande direktören till 
styrelsen. 

Med expansion och arbets
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Carl Sebardt kände sig förbigången som vd-kandidat men fick förkla-
ringen av bruksdisponent Göransson att han behövdes bättre som tek-
nisk chef för att genomföra Jernverkets historiska teknikomvandling. 
De båda tekniska avdelningar som fanns slogs ihop under hans chef-
skap. Från 1952 blev Sebardt också, till slut, ordinarie styrelsemedlem.

Nye disponenten Forsberg tog under tiden över Göranssons mer 
representativa uppgifter och styrelsearbetet, medan den åldrande 
Göransson mer och mer isolerades från företaget.

Detta var bakgrunden till att Göransson och några styrelseveteraner 
i skymundan diskuterade hur de skulle komma runt Sebardt inför den 
verkställande direktören Forsbergs framtida pensionering. Att ta in en 
chef utan stålkunnande skulle bli problematiskt med Sebardt i opposi-
tion. 

Diskussionen pågick några år men våren 1956 träffade Karl Fredrik 
Göransson enskilt den neutrale styrelsemedlemmen Gustaf Söderlund 
och framförde misstroende mot Sebardt, dock utan att få gehör. 

Därför gjorde styrelseordföranden ett desperat drag i syfte att ändra 
maktbalansen i styrelsen. Han bad den andre neutrale styrelsemedlem-
men Tage Wärn att flytta på sig till förmån för hans egen svärson. 
Wärn tog mycket illa vid sig.

Det blev stor uppståndelse i styrelsen. Handelsbanken, där Sand-
vikens Jernverk hade en stor checkkredit, ingrep. Familjen Göranssons 
siste makthavare fick be om ursäkt åt alla håll. 

De externa medlemmarna satt därefter kvar och så även styrelseord-
föranden. Men Carl Sebardt förstod att hans möjligheter att bli dispo-
nent var förverkade. Ett erbjudande om att ansvara för ett nytt stål-
verksbygge i Oxelösund för kapitalstinna gruvkoncernen Gränges, som 
sålt sin andel av LKAB till staten, kom lägligt.

Finansieringsproblemet fick attackeras med ytterligare en nyemis-
sion 1957, vilket öppnade för en konkurrent till huvudägarna, affärs-
advokaten Hugo Stenbeck, som i åratal kämpat för att ta makten över 
närbelägna skogsbolaget Korsnäs. Han skulle därefter successivt knap-
pa in på familjen Göranssons ägarmajoritet. 

Karl Fredrik Göransson lämnade till slut, år 1959 styrelsen vid 80 års 
ålder, och gick bort året därefter i förvissningen om att ”de andra hade 
förstört hans bolag”. Den oväldige Gustaf Söderlund tog över ordföran-
deklubban med nye delägaren Hugo Stenbeck som vice ordförande.

Det hindrade inte att Göransson och hans familj fortsatte att sätta 
sin prägel på samhället Sandviken. Konsuln själv och hans sondöttrar 
Sigrid och Ester bildade tidigt stiftelser för välgörande ändamål. Inne-
havet i Sandvik-aktier ger god avkastning och har bland annat finansie-
rat Sandvikens väldiga inomhusanläggning, Göransson Arena, som 
ständigt påminner om grundaren konsul Göransson och hans ättlingar.
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D et här är en intressant kille, det här jobbet tar jag!” Så beskrev 
teknikern Sven Wirfelt senare sitt första möte med Wilhelm 
Haglund. Det var på våren år 1953 och Wirfelt, anställd på 
lastbilsföretaget Scania Vabis, funderade som bäst på att anta 

ett erbjudande av sin förra arbetsgivare Sundstrand Machine Tool 
Company i USA. Det var alltså inte bara oviljan att lämna Sverige som 
fällde avgörandet.

Vändningen för både Wilhelm Haglund och Coromantverktyg 
inträffade i detta möte när personkemin råkade stämma. Visst hade 
Haglund haft framgång med bergborrarna, men det var i en assisteran-
de roll till tekniske chefen för Jernverket och för valsverksavdelningen. 
Sandvikens Jernverk hade återtagit sin världsledarroll på bergborr från 
1920-talet.

Haglund, längre ned i hierarkin och med ansvar för de mer kompli-
cerade verktygen, hade fortfarande problem. Många hårdmetallföretag 
i världen försökte hitta metoder som fungerade hos kunderna. Den 
relativt nya konkurrenten Sandvikens Jernverk lyckades knappast bätt-
re än andra. Få såg Haglund som en av Jernverkets blivande legendarer. 

Efter ett möte med ekonomiavdelningen insåg Haglund och den 
nyanställde teknikern Wirfelt att de hade fått en kort nådatid. Många i 
företagsledningen räknade med en framtid utan verktygsteknik på 
hårdmetallsidan. Verktyg hade aldrig riktigt varit Jernverkets starka 
sida och skulle inte bli det nu heller, trodde man.

Wilhelm Haglund ville skilja av de skärande verktygen från övriga 
hårdmetallverksamheter för att få bättre fokus på problemen och han 
önskade att Sven Wirfelt skulle ta på sig chefsansvaret. Denne tvekade 
eftersom han ansåg att produktprogrammet var så dåligt att han behöv-
des mer som fri produktutvecklare än som administratör.

Men från 1955 bildades den nya avdelningen, som snart kom att sor-
tera dels under Wilhelm Haglund som högre teknisk chef, dels under 
Sven Edström, som Haglunds efterträdare. Det fanns knappt längre 
några krafter i organisationen som kunde stoppa satsningen på verktyg.

Wirfelt fick fria händer att utveckla nya produkter. Han hade snabbt 
insett faran med alla specialverktyg som många kunder ville ha. Små 

COROMANT BLIR VÄRLDSLEDARE
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Det osannolika inträffade alltså. En liten hårdmetallavdelning på ett 
snart 100-årigt svenskt stålföretag började sin marsch mot världsledar-
skap inom verkstadsindustrins kanske viktigaste teknikområde.

Den nya vändskärshållaren T-Max gav sedan Sandvikens Jernverk 
minst tre års försprång på marknaden. Tyska konkurrenten Krupp i 
Tyskland insåg att företaget hamnat på efterkälken och försökte kasta 
in grus i maskineriet genom att verka för en millimeterstandard som 
skulle skilja den amerikanska och den europeiska marknaden åt och 
tvinga Coromant att tillverka vändskär för två skilda system. Sven 

specialuppdrag fördröjde lätt de stora projekten och förödde lönsamhe-
ten. Till skillnad från många konkurrenter fokuserade han därför på 
standardisering och rationell produktion. Tillsammans med verktygs-
avdelningen vid Köpings Mekaniska Verkstad utvecklade han till 
exempel specialmaskiner, de hemlighetsfulla Adam-maskinerna, som 
konkurrenterna inte fick se.

Steg för steg byggdes en ny tillverkning upp i uppländska Gimo, 
avfolkningsorten som, mot alla odds, blev en expanderande industriort. 

Utvecklingen styrdes av trenderna i USA. Där hade man tidigt funnit 
en lösning med en fyrkantig stav av hårdmetall som stegvis förslets och 
slipades till en ny slät yta med vassa kanter. Till en början klarade verk-
tyget att hålla staven endast till en viss längd och ”stumpen” fick kasse-
ras. Men till slut blev fastspänningsanordningen så effektiv att även den 
tunnaste kvarvarande skiva kunde användas. Varför ha en stav, varför 
inte i stället tillverka den där sista tunna skivan i stor upplaga? Det frå-
gade sig någon tekniker. Så föddes ”throwaways”, eller vändskären.

Sven Wirfelt var en av få européer som förstod betydelsen av denna 
amerikanska innovation. Tyska Krupp hade fullt upp med sina special-
verktyg och marknadsledaren i Sverige, Fagersta, fick nästan inga 
investeringsmedel. I branschen fanns också en tidig debatt om andra 
lovande keramiska material som fördunklade insikten om vändskärens 
epokgörande betydelse. 

Verktygschefen hade valt att rationalisera tillverkningen av de lödda 
svarvverktygen, men nu kom det mekaniskt fastklämda lilla skäret 
Gammax, som inledde en ny era och där företaget Kanthal i Hallsta-
hammar skulle spela en roll som underleverantör. 

När Wirfelt på allvar började analysera vändskärens möjligheter 
öppnade sig svindlande perspektiv. Tänk när kunden kunde köpa hård-
metall för resurser som annars skulle gå till omslipning! Kunderna 
skulle spara stora belopp. Utmaningen var att få fram slipmetoder som 
gjorde de små skären tillräckligt billiga.

Hos Sundstrand Machine Tool Company hade han använt en pro-
duktionsmetod som kanske kunde användas även här, så kallad läpp-
ning, där slipningen sker med ett slipmedel och en gjutjärnsskiva som 
vibrerar. 

För de ordinära kvaliteterna blev detta genast kostnadssänkaren,  
30 procent billigare, vilket gjorde Jernverket till marknadens prisledare. 
”Har ni tänkt att vi ska begå kollektivt självmord?” frågade en av 
branschveteranerna. ”Kan Fagersta återerövra Secos tidigare rang-
plats bland de svenska hårdmetallmärkena?” Det skrev en bekymrad 
Fagersta chef i en intern promemoria.

En liten produkt men en stor 
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Gimoanläggningen växte till 65 000 kvadratmeters fabriksyta med 
1 500 personer. Där utvecklades de nya produktionsmetoderna och 
maskinerna i rask takt. Ett internationellt företag i verkstadsteknik och 
komponenter var fött. 

En viktig förklaring till Coromants starka genombrott var också den 
nya hårdmetallanläggning som byggdes upp under Sven Edströms led-
ning i Västberga. Utan en ny hårdmetallsort skulle Coromants vändskär 
inte ha fått samma genombrott. I och med skiktbeläggningen Gamma 
Coating (GC) kan man tala om Coromant som tekniskt världsledande. 

Gamma Coating är ett intressant exempel på hur tillfälligheter kan 
avgöra ett företags framtid. Att det gick att belägga hårdmetall med 
extremt tunna skikt av andra material och därmed förändra egenska-
perna hade varit känt länge, ända sedan 1920-talet. Tyskarna drev 
utvecklingsarbete på flera håll, men det råkade bli via den schweiziska 
urindustrin som Sandvik kunde komma först ut på marknaden.

En schweizisk besökare från kemi- och läkemedelsföretaget Ciba 
hade presenterat sin beläggningsteknik som emellertid inte framstod 
tillräckligt intressant. Men laboratoriet LSRH i schweiziska Batelle 
ägde en metod som denne man råkade känna till. Ett prov på beläggning 
av ett vändskär därifrån visade sig ge så gott resultat att Sven Edström 

Packning i fabriken i Gimo 

1965. Längst bort i bild 

produceras hårdmetall
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Wirfelt lyckades avvärja kuppen genom att personligen söka upp med-
lemmar i den arbetsgrupp inom standardiseringsorganisationen ISO 
som skulle avgöra frågan.

Om någon med brett perspektiv försöker kora industrialismens 
främsta innovation blir en av kandidaterna skärande bearbetning med 
hårdmetall. Utan denna teknik hade knappast bilar och elektronikpro-
dukter kunnat bli billiga nog att konsumeras på massmarknader. De 
skulle ha blivit dyrt att svarva, fräsa och borra inom verkstadsindustrin. 

Hårdmetallen medverkade till produktivitetsförändringar som möj-
liggjorde för bilarbetare i Detroit, USA, såväl som för verkstadsarbetare 
i Eskilstuna att förbättra sin levnadsstandard mångfalt. De första för-
ändringarna från snabbstålets tid följdes upp med ännu större segrar. 
Bearbetningshastigheten kunde ökas dramatiskt när verktygsmaski-
nerna och arbetsmetoderna hela tiden anpassades.

Coromantverktygs expansion har inte heller många motsvarigheter i 
svensk industrihistoria. Bergborrarna fortsatte att vara en lönsam och 
expansiv affär, men de överflyglades snart av verktygen, som fördubbla-
des i volym ungefär vart femte år. Fabriksområdena i Gimo, Västberga 
och Sandviken växte kraftigt. Snart stod hårdmetall för hälften av kon-
cernens omsättning och det mesta av denna hälft var verktyg.
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inom ett halvår, i juni 1968, inte bara hade förhandlat fram ett exklusivt 
avtal utan också fått klartecken från koncernledningen att satsa stort. 
Patentansökan hann in vid nyår, två veckor före Krupp Widias. 

På 1970-talet lanserades så Multi Service, en helhetssyn på verkstads-
rationalisering. Sandvik, som blev det internationella företagets nya 
namn, sålde via egen försäljningsorganisation med många försäljnings-
ingenjörer och specialister. Försäljningskostnaderna blev höga. 

Fem män med portföljer blev symbolen för Sandviks marknadsföring 
– erövring av världsmarknaden med teknik och service. Portföljerna 
stod för den konsultation, analys, design, planering och rapportering 
som skulle bli utmärkande för Sandvik.

Från en ny koncernledning kom oroliga förfrågningar om det inte 
fanns mindre kostsamma vägar via distributörer, men försäljningsche-
fen Ola Axell var en drivande person.

En starkt bidragande orsak till den framgång som marknadsföringen 
fick var den snabba innovationstakten. Så kallade modulära verktygs-

system revolutionerade omställningstiderna i flexibel bearbetning. 
Vändskären blev inte, som många väntat, en mogen produkt på 
1980-talet. Det kom återigen nya generationer vändskär för svarvning, 
fräsning och borrning. Beläggningstekniken fortsatte att utvecklas 
genom årtionden som en mängd olika GC-sorter, den ena bättre än 
den andra. Namn som Block Tool System, Varilock, T-Max U-lock, 
Q-Cut, Ejector och New Wave visar hur Sandvik fortsatte att bombar-
dera marknaden med nyheter. Den listan har blivit ännu längre de 
senaste decennierna. Till bilden av hårdmetallens expansion hör också 
företagsförvärven och dotterbolagen.

Det nya Sandvik fick övertaget och lade under sig en stor del av kon-
kurrenterna som inte hängde med i utvecklingstakten. Skillnaden mel-
lan att vinna eller förlora är liten i affärsvärlden. 

Varför blev Sandvik världsledande och inte någon av de andra? En 
förklaring kan vara att de andra med sin bakgrund i stål såg hårdmetall 
som ytterligare ett material medan Sandvik ända från Göranssons 
dagar betraktade sig som säljare av teknik nära sin kund. Man satsade 
målmedvetet på såväl material som produkt och produktionsteknik och 
insåg tidigt vad som kunde göras med vändskärstekniken.

Men om inte Wilhelm Haglund hade fått kontakt med den geniale pro-
duktutvecklaren Sven Wirfelt år 1953 hade utvecklingen blivit en annan.
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I styrelsen pågick arbetet år 1957 med att hitta en efterträdare till Erik W 
Forsberg som verkställande direktör. Man ville inte ha en upprepning 
av förhållandet Forsberg och Sebardt, det vill säga svag vd och stark 
teknisk direktör. Varför inte rita kartan efter verkligheten och låta 

affärsutvecklaren och teknikern Wilhelm Haglund bli ny disponent?
Det var ett svårt beslut. En man som varken tillhörde familjen 

Göransson eller var bergsingenjör i toppen för Jernverket! En man från 
golvet, och som knappt kunde prata engelska, skulle efterträda genera-
tioner av världsvana disponenter från grundarsläkten.

Wilhelm Haglund kom från en familj i Närkes bergslag som hade 
gamla brukstraditioner som smeder och vällare, en del med vallonskt 
påbrå. Föräldrarna var medlemmar i metodistkyrkan, vilket också 
sonen Wilhelm förblev under sitt liv. 

Ynglingen gick den praktiska vägen utbildningsmässigt och började 
redan vid 13 års ålder arbeta vid Laxå bruk som svarvare och svetsare, 
för att fem år senare gå en yrkesskola som fortsatte till maskinteknisk 
ingenjörsexamen vid Örebro tekniska gymnasium. Till Sandvikens 
Jernverk kom han samma år som konstruktör.

Det var alltså en riktig långvägare och praktiker som 55 år gammal 
tog över högsta befattningen i Jernverket våren 1958. Så sent som 15 år 
tidigare hade han gått omkring i grå rock på verkstaden för hårdmetall-
verktyg.

På många sätt var han en främmande fågel. Men som affärsman, 
konstruktör och lösare av kundproblem var han redan en mycket res-
pekterad chef, och hans efterlämnade promemorior och brev vittnar 
om en intelligent analytiker. Som ledare för hårdmetallutvecklingen 
och senare för den första globaliseringen av företaget har han som få 
påverkat den här historien.

Haglund samlade runt sig en ny generation starka underchefer. Det 
märktes nästan omedelbart en ny ton i styrelsematerialet, en vilja att gå 
på djupet med analysen. 

Redan året därpå, 1959, när Karl Fredrik Göransson avgått ur styrel-
sen av åldersskäl och före detta bankmannen Gustaf Söderlund tagit 
hans plats, var det dags för Haglund och hans båda nya vapendragare på 
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stålsidan, tillverkningschefen Erik Nygren och forskningschefen John 
Olof Edström, att lägga fram ett nytt stort investeringsprogram för 
företagets största tillverkningsgren. 

Investeringar i stålanläggningar hade nyss skapat stor turbulens. Nu 
gällde det att ta ett nytt stort steg efter några år av konflikt. Styrelsen 
tog beslut om mycket stora investeringar för rostfria rör och tråd, och 
omfattande satsningar i kallvalsverk och härdning av band skulle bli 
nästa projekt. 

Sandvikens Jernverk hade fördelen av att inte ha någon gammal 
brukshistoria att släpa på, med splittrad produktionsstruktur och kon-
glomerattänkande. Anläggningarna fanns samlade på en plats. Organi-
sationen var starkt marknadsdriven, något man knappast kunde säga 
om konkurrenterna. 

Till detta kom en ung medarbetargrupp som hade en ny syn på 
affärsstrategi och produkters lönsamhet. Den nye ekonomichefen 
Carl-Eric Björkegren utvecklade, påhejad av Haglund, redovisnings-
mässiga analysmetoder där varje produkt skulle bära sina kalkylmässiga 
kostnader. 

Att få fram en ström av detaljerade kostnadsberäkningar och statistiskt 
material för olika överväganden och beslut framstår som allt mer nöd-
vändigt när ett industriföretag växer. Behovet av att öka antalet konton 
tilltar förfärande snabbt. Men hur organiserar man och får överblick 
över all denna sifferinsamling? Hur får man något vettigt ut av den?

I 1800-talets räknestugor där bruksbokhållaren härskade över sina 
”bruksbetjenter” var det inte så lätt att få fram särskilt mycket struk-
turerad information löpande. Enbart bokslutet var en enastående 
bedrift som manuellt skulle samlas och sammanräknas från konton i 
olika bundna böcker och bladsystem. Delårsrapportering var inte att 
tänka på.

Svårigheterna att få grepp om finanserna och ekonomin satte ett 
slags tak på hur stort ett företag kunde vara. Företagare med finger-
toppskänsla och intuition för hur det stod till i företagets olika delar 
kunde ta initiativet. Men riskerna för obehagliga överraskningar var 
stora. Den som med senare tids referensramar studerar beslutsunderlag 
från den tidiga industrialismen häpnar över torftigheten.

Nyheter spreds inte särskilt snabbt inom Jernverkets kontor men före 
första världskriget skrevs ändå korrespondens på primitiva skrivmaski-
ner och beräkningar gjordes med mekaniska snurror. På 1920-talet 
introducerades hålkortsystemen i olika föregångare till datamaskinerna.

En sammanställning visar att Jernverket vid 1940-talets slut hade 
cirka 1 200 kontorsapparater i sin ägo, dessutom 225 rikstelefoner.  
I centrum för företagets informationsprocess stod fem bokförings-
maskiner och sju faktureringsmaskiner. 

Det gällde förstås att inte bara rationalisera arbetet utan också skapa 
bättre analys för besluten. Redan på 1920-talet hade företaget försökt 
lägga upp detaljerade kontosystem med nummerbeteckningar. I Sverige 
publicerades Mekanförbundets normalkontoplan år 1945 efter tyskt 
mönster. Därefter brottades alla civilekonomer och bokförare med den 
i någon variant. 

Affärsbokföringen kunde registrera produktionens förlopp i alla sina 
detaljer, analysera försäljningen, kostnaderna, produktiviteten och 
annat som tillsammans gav företagets avkastning och möjligheter att 
överleva på lång sikt. Rationaliseringen av fabriksarbetet, företagets 
bas, fordrade noggranna tillverkningsprogram, materialförberedelser, 
löpande kontroll av produktionen, arbetsstudier och beräkningar av 
ekonomiskt utfall. Rationellare teknik och nya system möjliggjorde 
detta.

Jernverket började 1953–54 med en årlig försäljningsbudget som efter 
hand skulle bli mer detaljerad. Kostnaderna kunde kalkyleras per artikel. 
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I egenskap av kamrer för Driftredovisningen stod den unge civilekono-
men Carl-Eric Björkegren för den teoretiska bakgrunden och för det 
praktiska genomförandet. Han införde en uppföljning av resultatet för 
de cirka 100 grupper av artiklar som inom Jernverket kallades produkt-
konton, cirka 20 inom hårdmetallprodukter, 60 inom stålprodukter och 
20 för stålmanufaktur. Wilhelm Haglund skulle som disponent driva 
detta system för lönsamhetsstyrning mycket konsekvent. 

Självkostnaden (”produktkostnaden”) beräknades för varje enskild 
artikel vid moderbolaget och uppdaterades i samband med budgetarbe-
tet varje år. Den fick bara visas som ett odelat värde för att förhindra så 
kallade bidragskalkyler. 

Varje produkt bar sin del av företagets kostnader från timmar i  
maskin till kostnader för alla sorters befattningshavare. En mycket 
viktig del av timkostnaden var kalkylmässig avskrivning på anläggnings-
tillgångarna. Avskrivningarna skulle alltså räcka till att ersätta anlägg-
ningar vid varje tillfälle. I produktkostnaden ingick också lagrings-
kostnader och ränta som var en central del av redovisningsprinciperna 
och kallades någon gång ”Björkegrens doktriner”.

Poängen med denna typ av fullkostnadskalkyl var att produkterna 
skulle bära sina kostnader, vilket innebar att svaga produkter stöttes ut 
och starka uppmuntrades. Företagets säljare fick tuffare priskrav på sig. 
I projekt med stora fasta anläggningar fanns alltid risken att produkter 
fick ligga kvar i programmet så länge de gav något ”bidrag” till driften. 
Säljare priskrigade gärna tills alla konkurrenter fick lönsamhets-
problem.

Från hösten 1957 satte en ny lågkonjunktur sin prägel på arbetet, och den 
tillträdande disponenten Wilhelm Haglund försökte mildra effekterna 
genom att låta tillverka stålgöt på lager. Vid nyår 1958 kom permitte-
ringar; 270 män fick lämna sina jobb tillfälligt. Att 90 kvinnliga arbetare 
också fick gå ansåg varken den nye bruksdisponenten eller Metallklub-
ben vara lika allvarligt. De var ju bara en sorts extra arbetskraft. Haglund 
lovade Metallklubben att han skulle vara bättre förberedd nästa gång 
konjunkturen vek. Det skulle inte bli några fler permitteringar av familje-
försörjare, så långt det på honom ankom.

Sådan var han, den nye disponenten: idealistisk, ambitiös och ratio-
nell, men lika fullt en man av sin tid. Investeringstakten drogs nu inte 
ned, som efter förra svackan, snarare tvärtom. Den här ledaren ville 
rusta upp. 

Kallvalsverken, som inte kommit med i förra investeringsrundan, 
fick stora resurser och rostfritt gick mot sitt kommersiella genombrott. 

Lyckligtvis satsade inte ledningen på volymmarknaden för rostfritt, 
något som ett tag diskuterades. Den sortens stål skulle nämligen snabbt 
bli standardprodukt, vilket konkurrenterna Avesta och Gränges Nyby 
fick erfara. Sandviks hårda sätt att räkna produktkostnader avslöjade en 
del av svagheterna.

Varmbandverket från 1950 blev i stället förutsättning för en intensiv 
produktförnyelse av traditionell nischkaraktär. Särskilt behovet av 
rostfritt rakklingsstål växte explosionsartat och ledde till att tio nya 
kallvalsverk för tunna rostfria band byggdes i rask takt.

En spektakulär satsning blev den nya anläggningen för extruderade 
rör till bland annat den nya atomkraftsindustrin. Wilhelm Haglund 
och hans stålfolk vågade satsa stort på världsledarskap och vann genom 
att tidigt muta in generöst med tillverkningskapacitet. Konkurrenterna 
vågade inte följa efter, vilket fått konsekvenser ända in i modern tid.

Stålindustrin har sin inneboende logik: investera stort eller bli 
utkonkurrerad. Jernverket levde farligt. De svenska stålföretagen var 
små men de satsade ändå på stora utbyggnadsprogram.

Företagsledningen i Sandviken argumenterade för ökade investe-
ringar i en olönsam tillverkningsgren. Det fanns inget sätt att snåla sig 
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ur problemen, ansåg man. Sandvikens Jernverk behövde inrikta sig på 
ännu mer krävande teknik.

Att efterkrigsprogrammen för alla hade blivit så dyra berodde delvis 
på att varje litet specialstålverk behållit alla led från malm till färdig 
produkt i stället för att samarbeta om råvaru- och mellanproduktledet. 
1950-talet var över huvud taget de stora anläggningarnas tid. Petro-
kemin fick sitt genombrott och de första atomenergireaktorerna bygg-
des. De nya, allt större anläggningarna inom basindustrin och energin 
innebar inte bara ökad efterfrågan på rör utan framför allt en stegring 
av kraven på kvalitet. De ekonomiska konsekvenserna av rörbrott i 
kemisk industri och kraftindustri kunde bli mycket stora. Här såg Jern-
verkets ståltekniker sin chans.

Sömlösa rör var en produkt med anor. Tillverkningsmetoden var 
arbetsintensiv, men teknikerna i Jernverket hade förbättrat amerikan-
ska metoder och byggt så många nya stegvalsverk att man var ledande 
på området. 

Men nya konkurrenter, särskilt svenska Nyby i Gränges-koncernen, 
anammade en ny lovande teknik, extrusion, utvecklad av franska  
Ugine. Metoden hade tidigare använts för mjukare metaller och inne-

bär att röret pressas fram genom en spalt. Mer tekniskt kan man beskri-
va ett hålat rörämne som vid 1 200 grader pressas fram genom en spalt 
över en dorn med en presskraft motsvarande 3 000 ton.

Att extrudera rostfria rör av den höga kvalitet som de nya processindu-
strierna efterfrågade framstod som en jättelik teknisk utmaning. Ugine 
hade emellertid arbetat vidare med sin teknik och 1959 kunde Wilhelm 
Haglund och hans nytillträdde stålchef teckna licens för att bygga bran-
schens största anläggning. Detta Pressverk 62, som blev klart lagom till 
företagets 100-årsjubileum, lade grunden till marknadsledarskap på ett 
nytt område. Ingen konkurrent vågade därefter utmana eftersom den 
nya anläggningen var så ordentligt tilltagen, och ny kapacitet skulle ofel-
bart leda till priskrig. Wilhelm Haglund hade inte bara vågat satsa utan 
också vågat satsa extra stort för att skrämma konkurrenterna.

Den nya anläggningen öppnade inte bara för en högprisnisch på rör-
marknaden. Produktiviteten blev två och en halv gånger effektivare. 
Investeringen följdes av Rörverk 63 året därpå, för slut- och kontroll-
operationer för färdiga rör.

Med kombinationen extrusion och stegvalsning kunde man ytterli-
gare förbättra egenskaperna. För Rörverk 68 utvecklade Jernverkets 
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tekniker ett så kallat tvillingvalsverk. Extrusionsprocessen kunde dess-
utom användas för att trycka ihop två material i samma rör under högt 
tryck och hög temperatur, så kallade kompoundrör, som bland annat 
används inom massaindutrin. 

Till den snabba förändringen på den kvalificerade rörmarknaden 
hörde nya legeringar för korrosiva miljöer och för atomkraftsindustrin. 
Produktprogrammet utökades med nickel-, titan- och zirkoniumlege-
ringar. 

Sovjetunionens forskare och tekniker byggde tidigt atomkraftsreak-
torer och så gjorde också de amerikanska företagen med försvarshög-
kvarteret Pentagon inblandat. Svenska regeringen drömde på 1950-talet 
om en nordisk linje, delvis av militära skäl. 

Vid en stor atomkraftskonferens i Genève lade amerikanarna korten 
på bordet. För att möta ett eventuellt sovjetiskt övertag skulle alla län-
der få tillgång till den nya tekniken. Sandvikens Jernverk var ett av flera 
andra företag som då identifierade nya möjligheter. 

Redan senhösten 1958 fick Jernverket den första ordern, stångmaterial 
och kapslingsrör av legeringar med zirkonium till statliga AB Atom-
energis provreaktor i Ågesta.

Den socialdemokratiska regeringen och militären i Sverige såg fort-
farande atomkraften som en statlig angelägenhet. Men Atomenergi 
tvingades efter misslyckade projekt gå samman med privatägda Asea. 
Från år 1965 var det svenska utbyggnadsprogrammet igång, störst i 
världen relativt sett. En rad företag, däribland Jernverket, deltog med 
främst amerikansk teknik.

Ett av Wilhelm Haglunds stoltaste ögonblick var när amerikanska 
United Nuclear Corp med amerikanska atomenergikommissionen i 
ryggen kontaktade Sandvikens Jernverk och erbjöd samarbete om så 
kallade kapslingsrör för uranbränsle i atomkraftverk. Ett joint venture 
för tillverkning startades i Kennewick, Washington State. Samarbets-
inviter kom också från Västtyskland och Japan. 

Det fanns fler företag i Europa som satsade på sömlösa rostfria rör, 
men de köpte ämnen och blev aldrig riktigt konkurrenskraftiga. Jern-
verket fick chansen att ta ledningen och bli störst på de riktigt krävande 
applikationer som betydde mest. Man försökte göra samma sak på rost-
fri tråd, men där var tekniknivån inte tillräckligt hög. Det var helt 
enkelt inte möjligt att skilja ut sig från konkurrensen.

I början av 1960-talet utökade dessutom Jernverket den omfattande 
upprustningen av sitt program för kallvalsade produkter. Under åren 
1961, 1963 och 1964 byggdes, som redan nämnts, hela tio av Sandvik-
ingenjörer konstruerade kallvalsverk för tunna band. Hårdmetall var 
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inte den enda framtidsprodukten. När världens konsumentmarknader 
beställde rostfria rakblad var Jernverket i läge att ta kommandot.

Grunden för detta var det tidigare omstridda efterkrigsprogrammet 
som resulterat i både moderna stålverk och ett varmbandverk på upp till 
30 centimeters bredd. Företagets tekniker hade nu kontroll över alla 
produktionsled, vilket gav unika möjligheter att slåss med kvalitet. Det 
fanns alltså inte bara nackdelar med en egen fullständig förädlingskedja.

Som framgått tidigare hade kallvalsade band en lång historia i företa-
get, ända från den försiktiga starten 1883. Att kallvalsa till tunna 
dimensioner var en tidsödande process eftersom valsverken var både 
långsamma och svaga.

Tekniken blev allt bättre och kunskapen om legeringar likaså. De 
nya induktions- och ljusbågsugnarna öppnade för rostfritt stål, men det 
skulle dröja ända till runt 1960 innan rostfritt bandstål, som alla för-
knippar med det moderna Sandvik, fick sitt verkliga genombrott. År 
1935 hade det rostfria knappt varit märkbart i faktureringen, men 1965 
var 25 procent av alla band i rostfria kvaliteter. Det hindrade inte att 
bandsortimentet var stort och brett. Produktfloran hade rensats kraf-
tigt vid den här tiden. Tunnare och starkare var enda sättet att möta 
konkurrens från andra stålföretag. Det som var en svårtillverkad kvali-
tet blev snabbt en massproducerad bulkvara.

Från att ha varit produktionsstyrda blev Jernverkets kallvalsade pro-
dukter allt mer kundstyrda. I nära kontakt med kunderna utvecklade 
och marknadsförde företaget produkter med egenskaper som kunderna 
krävt att få. Med leveranstrohet, leveranssäkerhet och service knöt man 
kunderna fastare till sig.

I det avseendet liknade utvecklingen det som samtidigt pågick inom 
hårdmetall, även om man nog borde ha gått hårdare fram i rensningen 
av sortimentet. 

Saws and Tools levde ett delvis annat liv, närmare marknaden. Allt 
från den tid när kallvalsade band gjorde entré i produktsortimentet 
hade professionella sågar för skogsarbete varit en viktig produkt för 
Jernverket. Stocksågen, som sköttes av två man, exporterades oftast till 
länder med mindre snö medan timmersvansen passade bättre på nord-
liga snörika breddgrader. Bågsågen dominerade för klenare dimensio-
ner, för massaved och brännved.

År 1953 hade Jernverket introducerat en stor nyhet för bågsågblad, 
tandspetshärdning, som gav en varaktigare skärpa och minskade anta-
let omfilningar, en svår och tidsödande syssla för världens skogs-
huggare. Bara i Sverige fanns det 100 000 man som jobbade i skogen 
med yxa, timmersvans och bågsåg.

Men förändringen kom sent, motorsågen var redan introducerad.  
I Kanada skulle 95 procent av all yrkesmässig avverkning ske med 
motorsåg redan några år senare. Skogssågens epok tog helt enkelt slut 
under 1950-talets sista år, även i Sverige.

Jernverkets tekniker hade sett tecknen i skyn och redan 1945 presen-
terade manufakturavdelningen en tvåmans motorsåg. Men precis som 
för gruvborrarna var det lätta enmansutrustningar som vann på mark-
naden, den här gången med nordamerikaner som vinnare.

Stålfolket satsade först på att sälja stål till de företag som utvecklade 
sågkedjor för maskintillverkarna men blev aldrig konkurrenskraftiga 
på detta. I stället valde man att gå in med färdiga sågkedjor som intro-
ducerades år 1957 samtidigt som nya direktdrivna motorsågar med 
större krav på hastighet och hållbarhet för kedjorna kom. Nytt miss-
lyckande!

Betydligt bättre gick det för utvecklingen av motorsvärd som startat 
samtidigt med satsningen på sågkedjor. År 1964 patenterades Sandvik 
Roll Top, som blev marknadsledare i Norden. Det innebar en viss 
revansch i reträtten från skogsmarknaden.

Kvar i Jernverkets sågsortiment fanns handsågar och sågar för 
metallkapning. Vid andra världskrigets slut fanns det 600 snickarsågs-
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varianter med det karaktäristiska varumärket, en fisk och en metkrok. 
Successivt trimmades sedan sortimentet till en tredjedel 1956. Precis 
som för skogsverktygen var de bästa sågarna yrkesverktyg som betinga-
de höga priser. Men enklare planslipade handsågar vann snabbt mark-
nad när ”gör-det-självarna” blev allt fler.

År 1963 skulle tandspetshärdningen komma även på snickarsågarna 
och då gick sågen från Sandvikens Jernverk mot en ny storhetstid. 
Samma sak gällde metallsågningen efter att Jernverket under 1950-talet 
hade satsat på snabbstålsblad.

Transportband för grus, träkol, råsocker och annat var den andra stora 
klassiska manufakturverksamheten. Dessa 40 centimeter breda band 
tillverkade Jernverket redan i början av 1900-talet. När de rostfria ban-
den kom på 1920-talet nappade livsmedelsindustrin, som ville ha hygie-
niska egenskaper.

Att konstruera, tillverka och marknadsföra transportanläggningar 
krävde allt mer expertis, och redan år 1913 fanns det en särskild avdel-
ning för detta. Med tiden kom ett nät av underleverantörer och en 
internationell säljorganisation. När man från 1940 lärde sig att bemästra 
svetstekniken öppnade sig nya möjligheter. Gummibelagda stålband 
lanserades efter kriget för att möjliggöra transport i brantare stigning, 

av till exempel malm. Det var en expansiv gren som runt år 1960 dock 
mötte hård konkurrens från syntetmaterial. Gummibelagda stålband 
användes också för persontransporter – Sandvik Movator.

Bredderna på banden ökade med den nya svetstekniken, vilket öpp-
nade vägen till processindustrier av olika slag. Stålbandstransportörer 
hade tidigt använts i mindre skala vid uppvärmning eller avsvalning. 
Teknikerna kom väl till pass när folier skulle framställas eller en rad 
olika produkter skulle torkas. När det gällde fanerskivor behövdes vär-
mebeständiga band som kunde gå rakt genom pressarna. 

Den från början enkla stålbandstransportören utvecklades mot en 
komplicerad maskin. En uppfinning som byggde på magnetiska egen-
skaper hos kolbandsstål användes till exempel i sofistikerade sorterings-
anläggningar för paket, särskilt i Japan.

Sandviks transportörverksamhet blev snabbt allt mer komplex, och 
Conveyor, som namnet blev, flyttade 1969 till Fellbach i Västtyskland 
för att vara i centrum av en stor expanderande marknad i Europa. Geo-
grafisk närhet till kund var viktig eftersom alla sålda anläggningar var 
mer eller mindre skräddarsydda. Konstruktionstiden och inkörningsti-
den blev allt längre. Med snabba kostnadsstegringar var det svårt att 
hålla lönsamhet utan att snabbt öka volymen. Att expandera genom för-
värv och samtidigt integrera framåt sågs som en lösning på problemen.

Stålexpansionen skulle på 1970-talet sluta i förskräckelse för de flesta 
svenska branschföretag, dock inte för Sandvik som uppenbarligen sat-
sade klokare än de andra. Namnbytet från Sandvikens Jernverk till det 
enklare, mer internationella Sandvik kom 1972. Då var koncernen 
internationell och den stålverksamhet som traditionellt kallades järn-
verk minskade i betydelse. 

Den som bläddrar sig igenom Sandviks årsredovisningar från slutet 
av 1970-talet har svårt att förstå att Sverige då gick igenom en av sina 
värsta industrikriser någonsin med stålet nedläggningshotat överallt. 
På Stockholmsbörsen nådde aktiekurserna en nivå som i reala termer 
motsvarade tiden före första världskriget, det var som om 60 år av 
utveckling aldrig hade inträffat. Frågan var om något basindustriföre-
tag, utom Sandvik, skulle vara kvar.

I kanslihuset öppnade den nytillträdde industriministern Nils G 
Åsling akutmottagning hösten 1976 och i hans trappor vandrade led-
ningarna för de stora industriföretagen. Rader av företag fick räddas 
med statsingripanden. Orsaken var inte bara den internationella olje-
krisen utan en svensk inflationshantering som snabbt gröpt ur den 
svenska konkurrenskraften.
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Den viktigaste förklaringen till den svenska industrikrisen var att 
Sverige inte marscherade i takt med de andra industriländerna. Under 
konjunkturuppsvinget 1973–74 fördes en stimulanspolitik som våld-
samt drev upp de inhemska vinsterna, priserna och kostnaderna.

Tvåårsavtalet på arbetsmarknaden för 1975 och 1976 slog alla rekord. 
Med löneglidning, höjda arbetsgivaravgifter med mera fick Sverige på 
två år arbetskostnadsstegringar på 43 procent, samtidigt som industrin 
var fastlåst vid den då starkaste valutan, tyska D-marken.

Efter den värsta krisen blev det dags att göra strukturaffärer inom spe-
cialstålindustrin, som hade många fler aktörer. Avsikten var att tre stora 
koncerner, Fagersta, Uddeholm och SKF, skulle lägga samman sina 
stålenheter i ett nytt företag, men strukturaffärer kom långt senare.

Under de flesta av de åtta år som de här strukturprocesserna pågick 
valde Sandvik-ledningen att sitta vid sidan. Det blev först på 1980-talet 
som Sandvik deltog i förhandlingarna. 

Fagersta fick sin stålkris tidigare än alla andra. Fagerstas huvudbank, 
Handelsbanken, tvingade företaget att sälja sin ”guldklimp” Seco 
Tools, som i konkurrens med Sandvik fått bättre fart på verksamheten. 
När inte den amerikanska konkurrenten Carboloy fick regeringens 
tillstånd att köpa gick budet vidare till Sandvik. 

Under andra halvåret 1973 träffades avtal mellan Fagersta och Sand-
vik om att bilda ett gemensamt bolag för övertagande av Fagerstas till-
verkning och försäljning av skärande verktyg och slitdelar inom hård-
metallområdet. I det nya dotterbolaget, Seco Tools, som omsatte 200 
miljoner kronor och hade mer än 1 500 anställda, ägde därefter Sandvik 
65 procent av aktierna och Fagersta 35. 

I november 2011 lämnade Sandvik ett rekommenderat offentligt 
erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools om förvärv av samt-
liga utestående aktier i dotterbolaget.

Till slut, efter många strider och finansieringsproblem, framstod det 
nya rostfria Sandvik som ett av de få stålföretag som skulle kunna över-
leva kriserna av egen kraft. Det var inte bara hårdmetallens förtjänst.
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I februari 1957 skrev tekniske direktören Wilhelm Haglund, som 
befann sig i Indien, ett brev hem till disponent Erik W Forsberg 
om diskussioner han och några medarbetare haft med regeringen i 
New Delhi om en fabrik. Det var långt före liberaliseringens tid i 

Indien och den merkantilistiska, för att inte säga planekonomiska, lin-
jen vid den här tiden var att tillverka så mycket som möjligt inom landet.

Sandvikens Jernverk hade en agent i Indien och försäljning av berg-
borrar och skärande verktyg på bortåt tre miljoner kronor om året, en 
ganska stor marknad således.

Den brittiska konkurrenten Wimet hade redan sänt in anbud på en 
indisk hårdmetallfabrik och en japansk delegation hade också varit där. 
Även en österrikisk spelare fanns med i bilden. Nu ville regeringen 
snabbt ha besked från Sandvikens Jernverk som man uppenbarligen 
hade stort förtroende för. Wilhelm Haglund var ingen van utlandsrese-
när och hans språkkunskaper var bristfälliga. Men det senaste decen-
niet hade han besökt olika exotiska länder när dotterbolag och tillverk-
ningar öppnats i USA och Afrika. 

Fyra månader senare skulle självaste premiärminister Jawaharlal 
Nehru, åtföljd av svenska Indien-ambassadören Alva Myrdal, besöka 
anläggningarna i Västberga för att understryka beställningen av en 
fabriksanläggning för hårdmetall, bergborrar och verktyg. Det var ett 
riktigt stort projekt från ett utvecklingsland. 

Wilhelm Haglunds tid var inte bara en tid av investeringar utan kan-
ske framför allt av internationalisering. Dotterbolag och tillverkningar 
startades över hela världen. Det fanns färre än 1 000 anställda i Jernver-
kets bolag utanför Sverige när Haglund tillträdde och fem gånger så 
många när han slutade. Indienprojektet var en exotisk del av detta.

Under första världskriget och mellankrigstiden började etableringen 
av egna dotterbolag. När Sandvikens Jernverk år 1930 räknade upp sina 
agenter och dotterbolag i Exportföreningens översikt fanns det då 
redan tio dotterbolag på listan, varav fyra i USA, två i Tyskland och två 
i Storbritannien. Alla dessa tre länder hade specialbolag för transport-
band och i USA fanns specialbolag för sågar respektive urfjädrar.  
I Schweiz fanns sedan länge en delägd fabrik. Några av dotterbolagen 
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tillverkade, men i stort sett var det fråga om export från en enda svensk 
tillverkningsort. 

Perioden var inte gynnsam för internationell verksamhet, exportan-
delen sjönk när det ena landet efter det andra följde med i de protektio-
nistiska och planekonomiska strömningarna. 

Därför hände inte så mycket med utlandsorganisationen. Det fanns 
bara 17 dotterbolag år 1945 och Jernverket hade tillsammans med tre 
svenska konkurrenter, Uddeholm, Fagersta och Hellefors, bildat ett 
gemensamt säljbolag för transoceana marknader. Mönstret avvek inte 
från andra svenska företag. Totalt fanns det bara drygt 100 tillverkande 
svenskägda bolag utomlands vid den här tiden. Det skulle ändras 
snabbt.

Ett nytt dotterbolag i Sydamerikas välmående land Argentina tillver-
kade snart stålbandstransportörer och sågar. Ett gemensamt bergborr-
bolag startades i Sydafrika med Atlas Copco, som senare köptes ut. 
Även Kanada och Brasilien fick bergborrfabriker. Sandvikens Jernverk 
följde ett svenskt mönster med nya tillverkningsenheter i främst Europa 
och Latinamerika.

Det stora genombrottet kom på 1960-talet, såväl för Sandvikens 
Jernverk som för andra svenska företag. Jernverket stod för uppemot en 
tiondel av svenska koncerners dotterbolag utomlands. 

Det började med ny tillverkning av Coromantverktyg i västtyska 
Düsseldorf och Coromant-bergborrar i São Paulo, Brasilien. Den 
nämnda nya fabriken i Poona (nuvarande Pune), Indien, kördes igång.
Sedan kom verktygsproduktion i Madrid, Spanien, och Fair Lawn, 
USA, samt bergborrtillverkning i Mexiko och Australien. En fabrik för 
stegvalsning av rostfria rör byggdes i Scranton, Pennsylvania. Dit flyt-
tades även annan tillverkning av stål, som industrifjädrar, som legat i 
Fair Lawn. Transportband började produceras i Tyskland. Benton 
Harbor i USA fick bandhärdning. Samtidigt startades ett tjugotal sälj-
bolag, bland annat ett i Australien. I det protektionistiska men dyna-
miska Japan öppnades en filial år 1961. Japan skulle senare motvilligt 
släppa in tillverkning av skärande verktyg och till slut ett fullfjädrat 
försäljningsbolag.

Även några bolag utanför Sverige köptes. Men företagsförvärv var 
inte Haglunds melodi, det skulle i stället känneteckna några av hans 
efterträdare.

Den allt starkare ägaren, finansmannen Hugo Stenbeck, hade år 1967 
hunnit bli 77 år, efter ett långt yrkesliv som toppadvokat och ledare för 
Kinnevik. Nu tog han ägarmakten och satte punkt för både familjen 
Göransson och för Haglund. Vem var denne skicklige finansspelare?

Redan vid 28 års ålder var han anställd hos Lagerlöfs i Stockholm, 
som var den då mest framgångsrika svenska advokatfirman, specialise-
rad på affärsjuridik och skatterådgivning. De båda grundarna för-
olyckades och Stenbeck blev tidigt ledare för byrån. 

Hugo Stenbeck köpte för en klients räkning, familjen Klingspors 
bolag Kinnevik, en större aktiepost i skogsbolaget Korsnäs – en sällsynt 
god affär skulle det visa sig. Stenbeck skötte allt mer av familjen Kling-
spors affärer och blev gradvis insläppt som delägare i investmentbola-
get. Den ”smidige och älskvärde” advokaten tog successivt över affä-
rerna. Ägarfamiljens olönsamma gårdar behövde kostas på och 
Stenbeck finansierade genom att köpa aktier av sin klient. 

Haglund berättar om sitt första möte med advokaten då denne och 
Korsnäschefen Erik W Eriksson kom till ett möte i början av 1958. Det 
var efter nyemissionen sent under 1957, då Korsnäs och Kinnevik köpt 
upp aktier och teckningsrätter så att de räknades som en av huvud-
ägarna. Både Hugo Stenbeck och Korsnäs-chefen valdes in i styrelsen 
denna vår.

”På grund av det stora ägarintresse Hugo Stenbeck representerade, 
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sin positiva inställning och klarsyn, var han tongivande inom styrelsen. 
När det gällde koncernens utveckling tvekade han aldrig inför de djärva 
beslut som krävdes”, skrev Wilhelm Haglund i sina memoarer.

Den enkle och rättframme verkstadsledaren Haglund och den hård-
hudade, manipulative Stockholmsadvokaten var ett omaka par, men de 
fattade uppenbarligen visst tycke för varandra. Stenbeck blev, åtmin-
stone i början, en påhejare när nye chefen stöpte om det gamla bruks-
företaget till en ny internationell koncern. Han släppte också igenom 
stora investeringar och accepterade flera emissioner på aktiemarknaden, 
1959, 1961 och 1966. Han hade större finansiella muskler än grundar-
familjen Göransson och räknade med att ta över hela makten.

Men 1967, efter nio expansiva år, fick Wilhelm Haglund abrupt avgå 
som verkställande direktör, ett år i förtid och utan att bli styrelseordfö-
rande som han nog hade förväntat. 

Hugo Stenbeck fattade i stället ordförandeklubban och tillsatte en av 
sina egna män, Arne Westerberg, som verkställande direktör. Wester-
berg var bergsingenjör och hade varit vd för Kinneviks lilla handels-
stålverk i Halmstad sedan 1959 – en inte särskilt kvalificerad bakgrund 
för en ny chef i det komplexa Sandvikens Jernverk. Vad hade hänt?

Det saknades inte interna kandidater i Haglunds starka grupp av 
underchefer, men flera sökte andra banor. Ett internt brev inom Kinne-
vik, som skrivits av Hugo Stenbeck, kastar ljus över rockaderna och 
över vd-valet.

I samtal med huvudägaren Stenbeck hade tydligen Haglund tidigare 
lanserat sin egen kandidat till att efterträda honom, försäljningsdirek-
tören Björn Rosén. Finansmannen hade inte satt sig emot detta men 
förespråkat Arne Westerberg som motkandidat. På detta hade Haglund 
reagerat negativt.

Stenbeck beskriver i brevet att ”vännen Haglund” hade ovanan att få 
gunstlingar – och att en tjänsteman i Jernverket hade sagt till honom att 
förutsättningen för att bli Haglunds gunstling var att man höll med och 
aldrig sade emot. Därför trodde han att Haglunds kandidat tillskrevs 
egenskaper av storleksordning ”långt över de verkliga”.

Sommaren 1966 tog saken en ny vändning. Wilhelm Haglund sökte 
upp Stenbeck i dennes sommarhus i Fjällbacka och berättade att två 
medarbetare, vice vd Sven Edström och utvecklaren Sven Wirfelt, tagit 
så illa vid sig av Haglunds vd-förslag att de tänkte lämna företaget för 
nya anställningar. Haglund och Stenbeck kom överens om Westerberg 
som ny vd och nyckelpersonerna inom hårdmetall kunde övertalas att 
stanna. Styrelsen beslutade på följande sammanträde att anställa 
Wester berg, dock först som vice vd. 
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Samarbetet mellan vd och den nye kronprinsen gick inte bra. Hag-
lund tycktes ignorera Westerberg. Han deklarerade till och med i sty-
relsen inför bolagsstämman våren därpå att Westerberg visat sig vara 
ett felval. 

Några styrelseledamöter vacklade, men beslutet stod fast. Haglund 
krävde också den nyemission på 1:4 eller, totalt 39 miljoner kronor, som 
han (enligt Stenbecks tolkning) räknade med skulle stoppa finansman-
nens ambitioner, till förmån för Handelsbankens närstående invest-
mentbolag Industrivärden. Det var en känslig balansakt för Handels-
banksfolket eftersom de hade både Jernverket och Kinnevik som 
stor kunder.

Själv satt Haglund i Handelsbankens styrelse. Släkten Göransson 
kunde inte väntas vilja teckna. Kinnevik och Korsnäs hade knappast 
resurser att teckna fullt. 

Men vad Haglund inte kände till var att gamle Karl Fredrik Görans-
son, i bitterhet över Handelsbankens agerande i styrelsefejden, före sin 

död dikterat att om släkten sålde aktier så skulle det ske till Stockholms 
Enskilda Bank. Dottern och hennes närstående sålde därför till Inves-
tor, medan Stenbeck kom överens med andra släktingar om att ta deras 
teckningsrätter. Göranssons era var därmed även formellt slut.

Resultatet av Haglunds sista nyemission blev att Kinnevik och Kors-
näs stärkte sitt relativa ägande och inflytande. Kinnevik-intressena 
kontrollerade i fortsättningen nästan 19 procent av aktierna och rös-
terna medan Wallenbergsfären blev tredje största ägare, efter Handels-
bankens pensionsfonder, med tre och en halv procent. De nya aktierna 
framstod som en lysande affär eftersom det nya Sandviks värde steg år 
efter år ända fram till 1970-talets allmänna industrikris.

Arne Westerberg skulle under sina år vid makten visa tydlig irrita-
tion när hans internt uppskattade företrädare, Wilhelm Haglund, och 
dennes lyckade investeringar i såväl hårdmetall som stål angavs som 
förklaring till börsframgångarna. Företaget hade en ny expansions-
strategi.

Under det nya namnet Sandvik skulle organisationen fortsätta att 
erövra de rika industriländerna. Att det avlägsna Indienbolaget en dag 
skulle ses som ett av Sandviks mest lovande dotterbolag kunde ingen 
ens drömma om.

Hugo Stenbecks budskap var därefter glasklart till styrelsen: inga fler 
nyemissioner som äventyrade ägandet.
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Å terigen leddes Jernverket av en överårig styrelseordförande, 
Hugo Stenbeck, och den nye verkställande direktören Arne 
Westerberg hade inga detaljkunskaper om företaget. Det 
var alltså bäddat för oro i den kulturellt sammansvetsade 

organisationen. 
Att två veteraner i organisationen, hårdmetalldirektören Sven 

Edström och ekonomidirektören Carl-Eric Björkegren, snart blev 
utnämnda till vice verkställande direktörer gjorde dock att de allra hög-
sta cheferna hamnade på bekvämt avstånd från vardagshändelserna.

Man kan i efterhand se flera skäl till att Sandvikens Jernverk, med det 
från 1972 mer internationella namnet Sandvik, slog in på en delvis ny 
strategi. Nu skulle koncernen köpa företag snarare än att starta nytt på 
utlandsmarknaderna.

Det ena skälet var ägarens perspektiv. Om Wilhelm Haglunds era 
framstod som fantastisk internt så var den inte lyckosam på aktiemark-
naden. Det hade visserligen börjat bra med budstrid och allmän börs-
optimism. Men Jernverks-aktien hade därefter inte bara utvecklats 
sämre än index utan gått kräftgång. Haglunds stora investeringar 
devalverades återigen av investerarna i en håglös tid. Det behövdes nya 
signaler från Jernverket till Stortorget i Stockholm insåg säkert finans-
mannen Stenbeck. Han fick rätt eftersom aktien började röra sig igen 
med den nya ledningen.

Det andra skälet var att det i mognande marknader kunde vara 
intressant att köpa konkurrenters marknadsandelar, särskilt om aktie-
börsen värderar ned nya investeringar i tillverkning. I USA hade 
1960-talet präglats av mogna börskometer som växte genom förvärv, 
konglomeratet ITT var en av dem. Westerberg ville skapa nya växande 
verksamheter och förvärv var det enda sätt på vilket han kunde göra 
detta. Särskilt månade han om affärer inom Conveyor, verksamheten 
som skulle integreras framåt mot kunden. Det nya Sandvik skulle inte 
bara leverera rostfria transportband till livsmedelsindustrin, utan hela 
utrustningar.

Det dröjde en tid, men mot slutet av 1970-talet började en förvärvs-
runda som rörde Sandviks stålbandstransportörer. Påhejade av kon-
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cernchefen förvärvade transportördivisionen bland annat det brittiska 
företaget Spooner Industries som tillverkade bakugnar, bageriutrust-
ningar, högkapacitetsmaskiner för pajer och varmluftstorkare för pap-
persindustrin. Tre mindre, liknande företag, Alto, Lewis Food Refrige-
ration och Jahn Huntingdon, blev Sandvik-företag 1980. Under det nya 
namnet Sandvik Process Systems sökte divisionen en ny roll som hel-
integrerad leverantör av industriutrustning. Koncernen hade, föreföll 
det, fått en ny expansionsverksamhet. 

Ännu viktigare i jakten på ”ett tredje ben” var ändå Sågar och Verk-
tyg som gjorde ett dussintal förvärv, varav det största och sämsta var 
amerikanska Disston med stora tillverkande anläggningar och 1 200 
anställda. På företagets program fanns en ny produkt, batteridrivna 
trädgårdsverktyg.

Totalt gjorde Sandvik denna tid 125 förvärv enligt en senare utred-
ning. Några, som hårdmetallföretagen Seco och Safety, var viktiga och 
lyckade. Andra, som Wickman Wimet och Eurotungstene, blev dyr-
bara, men strategiska marknadsandelar hamnade därmed hos Coro-
mant. Förvärvet 1974 av västtyska Lidy, tillverkare av rostfria svetsade 
rör, blev däremot närmast en katastrof för stålrörelsen.

Tidigare köpte Sandvikens Jernverk knappt några företag alls. Den 
här gången var det inte så mycket tid för eftertanke och för det som på 
engelska heter ”due diligence”, en ordentlig riskbedömning. Kanske är 
det därför som så många av affärerna framstår som dåliga med facit i 
hand. Man kom för långt från kärnverksamheten.

Samtidigt med förvärvsverksamheten drev Coromantverktyg sin 
aggressiva expansion med fältsäljare och servicepersonal. Fram till 1973 
hade Sandvik Coromant gjort uppskattningsvis 2 000 konsultationer 
eller verktygsanalyser i olika företag på världsmarknaden där produk-
tionstekniker undersökte vilka möjligheter som fanns att rationalisera 
metallbearbetningen med modernare verktygstyper. Vändskär med 
beläggningen Gamma Coating var dyrare, men hastigheten i maskiner-
na kunde höjas så mycket att det alltid blev billigare per komponent. 
Eftersom de belagda skären hade bredare användningsområde än de 
konventionella behövdes heller inte lika många vändskär hållas i lager. 
Med hjälp av den nya datatekniken kunde också Sandvik-teknikerna 
börja räkna ut den mest optimala kombinationen av verktygstyp, skär-
hastighet och matningshastighet i förhållande till arbetsstycket för varje 
kund.

Sandvik hade vid den här tiden stora framgångar i bilindustrin, vilket 
delvis hängde samman med den nya så kallade autofräsen – en fräs för 
bearbetning av gjutjärn i bland annat motorblock inom fordonsindu-

strin. I stora bilprojekt som Kamaz i Ryssland var Sandvik Coromant 
med redan på planeringsstadiet. 

I Europa hade ett femtiotal tillverkare blivit 30 genom fusioner. 
Sandvik hade en ledande ställning på Europamarknaden med konkur-
renten Krupp Widia klart bakom sig. 

I USA, där återförsäljarna regerade med sina båda främsta leverantö-
rer Carboloy (GE) och Kennametal, var marknadsandelen betydligt 
mindre. Coromant ville ogärna släppa kontrollen till återförsäljare som 
inte hade samma syn på teknik och rationalisering. I Japan brottades 
Sandvik-chefen som vanligt med den informella protektionism som 
gynnade tre lokala konkurrenter.

Sandviks försäljningsorganisation var dyr men den skulle till slut 
vinna slaget om hela världsmarknaden. Men inte utan att först skapa en 
farlig lönsamhetskris.

Fanns det då ingen kontroll från styrelsen? Den nya ägarfamiljen 
upptogs snart av sina egna problem. Hugo Stenbeck Junior, född 1933, 
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hade länge varit verkställande direktör i Kinnevik och han var delägare 
i advokatfirman precis som sin far. Med sin yngre syster Margaretha 
hade han en strid om strategierna och driften av Kinnevik. Den ledde 
till att den 84-årige fadern avskedade systern från styrelsen 1974. 

Så blev Hugo Stenbeck Junior svårt sjuk och avled 1976, i samma 
skede som fadern skulle dra sig tillbaka. Den gamle finansmannen för-
bigick sina döttrar och satsade på yngste sonen Jan, som var sladdbarn. 
Denne hade redan hunnit staka ut en egen livsbana i USA; utanför 
familjens inflytande och svenska skattemyndigheters räckvidd. Det 
handlade delvis om att rädda värdet på ett förtida arv. Jan Stenbeck var 
naturaliserad amerikan och skulle behålla sin amerikanska hemvist 
fram till sin död 2002, trots en omfattande verksamhet i Sverige.

Millicom var ett litet amerikanskt företag som Jan Stenbeck engage-
rat sig i som företagare efter att ha kommit i kontakt med det som inves-
teringsrådgivare och konsult. Det skulle bli hans inträdesbiljett till 
mobiltelefonbranschen. Detta hände efter två utbildningsår i företags-
ledning på Harvard, vid en tid då gamla amerikanska synsätt om före-
tagare och riskvillighet började komma till heders igen. Han hade också 
lyckats få både anställning och partnerskap på USA:s främsta investe-
ringsbank Morgan Stanley. Gamle Stenbeck hade anledning att vara 
stolt över sin yngste son.

Jan Stenbeck blev indragen i skötseln av Kinnevik. Hugo Stenbeck 
avled 1977, 86 år gammal, och efter hans död bildades ett triumvirat 
med Jan Stenbeck och två av finansgruppens företagsledare, förutom 
Arne Westerberg Korsnäs-chefen Nils Landqvist, för att leda gruppen. 
De svenska journalisterna försökte utan resultat kontakta den medie-
skygge unge arvtagaren som senare skulle bli rikskänd. Westerberg 
representerade mer ägarmakten än det exekutiva ansvaret, som i stor 
utsträckning låg hos hans båda närmaste män och vice verkställande 
direktörer. En helt ung ekonom med svartbågade glasögon och skägg, 
Percy Barnevik, fick allt mer utrymme, inte bara av Björkegren utan 
också av Westerberg.

Barnevik hade utbildats på Handelshögskolan i Göteborg under den 
tid då distributionsprofessorn och bolagsdoktorn Ulf af Trolle regerade 
där. Det var samme af Trolle som fått rycka in för att städa ett Fagersta i 
kris.

Barnevik kom från en småföretagarfamilj i Uddevalla och gjorde sig 
mer bemärkt i studierna än i kårlivet. En av lärarna i företagsekonomi 
såg till att elitstudenten fick börja doktorera vid Stanford i USA, och  
af Trolle använde honom för ett av sina konsultuppdrag. Man kan säga 
att ynglingen tidigt fick sin väg utstakad.

Från USA kom Barnevik dock inte som doktor utan som konsult med 
anknytning till Stanford Research Institute (SRI), det första amerikan-
ska konsultföretag som företagsägarna i Sverige använde. SRI verkade 
till exempel i Atlas Copco och beskylldes senare för att ha fått finska 
Tampella att börja kopiera olika Atlas-maskiner på den stängda hem-
mamarknaden i Finland. Det skulle få en viss betydelse för Sandvik 
längre fram.

Snart drev Barnevik administrativ utveckling tillsammans med 
Johnson-koncernens databolag Datema. Ekonomiansvarige Björke-
gren blev inte så intresserad av Datemas tjänster, men väl av Barnevik. 

”Han var enormt intelligent och ambitiös. Det enda jag behövde lära 
honom var att skratta”, berättade Björkegren i en intervju senare. 

På Sandvik mötte också den unge Barnevik några av Sveriges mest 
spännande datorentusiaster.

Den som inte var med i tidiga 1970-talets datorvärld kan ha svårt  
att förstå utmaningarna på området. Datorer hade vid den här tiden 
minneskapacitet och bearbetningshastighet som senare enkla räkne-
maskiner trots att apparaterna var så stora och värmealstrande att  
de centrala enheterna fick förvaras i kylrum. Informationen mata- 
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pyjamasmönstrade pappers sjok. Det gällde att ekonomisera med infor-
mation på väg både in och ut. Att kommunicera med en dator var att 
programmera i ett dataspråk där minsta lilla bokstavsfel i en lång 
kodad sekvens kunde leda till en förstörd natt. Men drömmarna var 
lika fullt stora.

I den här världen härskade det amerikanska dataföretaget IBM, i 
Sverige med mer än två tredjedelar av marknaden. Det var IBM som just 
introducerat det svenska namnet dator som ersättare för datamaskin. 

Att vinnaren tog över allt i den här världen hade många orsaker. IBM 
stod för standard på en omogen marknad och för största utbudet av pro-
gramvara. Maskinvaran var bara en tom bok och programvaran själva 
texten. IBM var dessutom etablerat över hela världen, till stor fördel för 
internationellt verksamma kunder. Redan år 1964 lanserades 360-serien, 
som fick en väldig betydelse för datorutvecklingen i världens företag. Ett 
stort datasystem vid den här tiden räknade minneskapaciteten i hundra-
tals kilobyte. Fyra decennier senare räknar man i terabyte (en miljard 
gånger mer än en kilobyte).

Var det en smart strategi att vara pionjär på ett nytt teknikområde, 
som den tidens Sandvik? Risken var ju stora misslyckanden och väldiga 
projektkostnader. Men det som fanns att vinna var försprång gentemot 
konkurrenter.

Sandvik framstår på 1970-talet som Sveriges kanske mest sofistike-
rade datorkund. Att man satsade på IBM-datorer från början var inget 
att förvåna sig över. Problemet var snarare att det fanns datorer av andra 
fabrikat i några av dotterbolagen. Ytterligare ett problem var att Sand-
viks tekniker på den nya moderna avdelningen för sömlösa rör drömde 
om att skapa det totala produktionsstyrningssystemet tillsammans 
med svenska och oerfarna Asea LME Automation. 

Flera av de svenska ägarsfärerna – Wallenberg-gruppen allra mest – 
såg en framtid med datorer och programvara. Datasaab skulle med 
hjälp av datorkunnande i gruppen bli en värdig konkurrent till IBM på 
den administrativa datasidan (ADB), och Asea LME Automation ett 
slags motsvarighet på den tekniska sidan.

Mitt i den här utvecklingen blev Sandvik avancerad kund. Som van-
ligt kan förklaringen sökas hos några eldsjälar. Den första och därmed 
kanske viktigaste var förste systemchefen Nils Strandell, som på 
1960-talet började drömma om en matematisk modell att sätta in allt 
om stålverksamhet i. Hans vision om det totala styr- och informations-
systemet har senare aldrig förverkligats trots alla tekniska framsteg. 
Strandell blev mentor till flera av Sandviks datorpionjärer. 

Percy Barnevik blev chef för avdelningen EA som skötte koncernens 

administrativa rationalisering och kontroll. Han var nog inte så intres-
serad av själva datorerna, men hade också han visioner om deras 
användningsmöjligheter.

Sandviks och unge Barneviks stora datoräventyr fick en olycklig start 
med projektet SV71. Hela det varma flödet från stålverk fram till kall-
valsningen av rör, band och tråd skulle effektiviseras med ett totalsys-
tem där Asea LME Automation skulle stå för både maskinvara och 
programvara. Det var Barnevik som först förstod att projektet SV71 
aldrig skulle fungera och drog ur kontakten, med stora kostnader för 
Asea LME Automation som följd.

Lite tilltufsade men revanschlystna satte Jernverkets datorfolk igång 
med nya stora utmaningar som förde dem ända fram till fronten. Bar-
nevik anställde en hel stab av högskoleutbildade systemmän, och hade 
en viss förkärlek för tekniska fysiker. Programmera fick de lära sig av 
datateknikerna. En organisation på 60 personer arbetade med för sin 
tid mycket avancerade projekt som Sopic (Sandvik order processing and 
inventory control). Ekonomisystemet Sarek blev ett av landets mest 
avancerade mot slutet av 1970-talet. 

Utan att gå in mer i detalj i de olika projekten kan man konstatera att 
Sandvik var ett särskilt lämpligt företag att datorisera. Orsaken till detta 
var den stora kapitalbindningen i hårdmetallprodukternas lager. De 
hägrande vinsterna blev stora, då räntorna bara steg och fördyrade 
kapitalbindning.

Hur optimerar man lager med 25 000 produktvarianter fördelade på 
30 olika lagerplatser i olika nationella eller regionala bolag? Kunderna 
krävde korta leveranstider från närliggande lager. Att kundorderstyra 
blev inte lätt, och att ha betryggande volymer inne blev därför en fres-
telse för den lageransvarige. 

Det gällde att förstå dels vad varje enskild produktvariant krävde, 
dels hur varje prognos såg ut. En mycket omfattande affärsanalys och 
utredning låg bakom de olika system som växte fram för att lösa inte 
bara dessa problem. Barneviks gerilla jagade kostnader över hela värl-
den.

Framför allt dotterbolagsgranskningarna, som utfördes av en grupp 
på fyra fem personer, var som en invasion som enkelt kunde ha försvå-
rats av dotterbolagen. Men Percy Barnevik organiserade uppifrån med 
koncernledningens stöd, vilket stoppade all opposition. Dessa gransk-
ningar ansågs som en stor framgång, mycket tack vare lagarbetet.

Mödosamt anslöts dotterbolagen. De fasta telefonkopplingarna till 
de mest avlägsna kom inte förrän på 1980-talet. Ett multinationellt 
företag fick vittförgrenade nervtrådar, ett system där information från 
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kunderna snabbt kunde nå rätt instans i företaget och utlösa åtgärder. 
Stora pengar investerades i datateknikens väldiga gap, men pengar spa-
rades eller tjänades också när Sandvik så småningom blev snabbare och 
vigare.

Man kan konstatera att Sandvik blev ett ovanligt strukturerat före-
tag, något som skulle visa sig när nyförvärvade företag skulle införlivas i 
koncernen. Det började nästan alltid med kulturchock men fortsatte 
med en ordentlig genomgång och harmonisering av det nya företagets 
olika system. Processen var frustrerande men effektiv.

Sandvik blev en av de sofistikerade kunder som byggde grunden för 
den livaktiga svenska datakonsultbranschen, den som på 1990-talet 
skulle föda det svenska IT-undret. 

Percy Barnevik blev en populär chef som månade om datorfolkets 
resurser och dess trivsel. Många minns denna tid i sitt yrkesliv med 
glädje. Sandvik gjorde honom varken till datorteknikman eller till 
industriman. Det var analysen och den rationella organisationen som 
var Barneviks stora allt uppslukande intresse. Sandviks alla lägre och 
högre chefer fick förundrade se en ung man som ogenerat kom in över-
allt och pockade på uppmärksamhet med sina analyser, recept och 
mediciner. 

När det hölls toppkonferens och seminarier var det ständigt en yng-
ling i skägg som stod bredvid koncernchefen Westerberg och höll i 
programmet. Hans uppbackare Björkegren, som senare skulle bli känd 
som finansman och konstsamlare, var ett maktfenomen. På något sätt 
hade han lyckats liera sig med koncernchefen Westerberg trots att han 
under den första tiden hade ignorerat honom, precis som dåvarande 
chefen Wilhelm Haglund hade gjort.

Samtidigt hade Björkegren stor makt över företaget. Troligen var 
Sven Edström den enda i direktionen som kunde få sin vilja igenom mot 
Björkegren. I den här miljön fick unge Barnevik svängrum. Han gav 
organisationen en skärpa i strategiarbetet som tidigare inte funnits, 
säger veteraner som intervjuats.

”Jag fick ett enormt stöd från toppen redan från början”, berättar 
Percy Barnevik själv. ”När Björkegren förstod att han inte kunde bli 
bruksdisponent släppte han taget och gav mig utrymme att ta tag i hans 
roll som vice vd.”

Situationen känns möjligen en smula bekant för läsaren av den här 
skildringen. En åldrig styrelseordförande i kombination med en passiv 
bruksdisponent som lämnar stor rörelsefrihet för en ung, drivande, 
intelligent men oerfaren person i organisationen. Så var det redan 
under första världskriget då gamle Carl Wilhelm Sebardt och den för-
valtande Tord Magnuson försökte balansera den otålige kronprins en 
Karl Fredrik Göransson. Så blev det i ännu högre grad när den åldrande 
Karl Fredrik Göransson och den undanglidande Erik W Forsberg läm-
nade planen fri åt den tekniskt begåvade och drivande Carl Sebardt.

Det finns flera problem med den situationen, som inte alls är obekant 
i ledarskapets långa historia. Unga otåliga ledare kan behöva balanse-
ras. Det andra problemet har att göra med ansvarsfrågan. Vem var 
ansvarig för utbyggnaden av Sandvik efter kriget eller vem var ansvarig 
för att expansionen gick för snabbt på flera fronter under 1970-talet? 
Högsta ledningen kan inte svära sig fri för något som de delegerat av 
svaghet eller bekvämlighet.

Det var knappast unge Barneviks fel att koncernen gasade på överallt 
i en tid då en lång period av högkonjunkturer och tillväxt förbyttes i en 
period av bakslag på världsmarknaden.

I detta fruktansvärda oväder blev det ändå Sandvik som klarade sig 
utan externt stöd. Sandviks affärsidé, med fokus på hårdmetallverktyg, 
bergborrar, extruderade rör samt avancerade kallvalsade band och deras 
olika vidareförädlade produkter, bestod det hårdaste prov som tänkas 
kunde. Inga segel revades när ovädret kom, men skeppet klarade sig 
ändå.
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Vid det laget hade den självsäkre Percy Barnevik redan hunnit till 
USA för att egenhändigt attackera Sandviks största problem, den svaga 
marknadsandelen på världens största marknad. ”Det var nye hårdmetall-
chefen och dessutom bruksdisponenten Arne Westerberg som sade att 
jag skulle åka och göra det själv när jag ständigt påpekade vårt stora pro-
blem. Att jag accepterade deras utmaning ångrar jag verkligen inte efter-
som detta blev de lyckligaste åren i mitt liv”, berättar Percy Barnevik.

I USA fick Barnevik chansen att slå underifrån och erövra marknads-
andelar. Han fick kämpa med en stor organisation som General Elec-
tric, en dynamisk personlig konkurrent som dotterbolagschefen Jack 
Welch i Carboloy. De skulle senare mötas på högre nivå som antagonis-
ter, Welch som chef för hela GE och Barnevik som chef för ABB.

Barnevik åkte kors och tvärs över kontinenten och försökte via 
Seattle, sydstaterna, ostkusten och New England ringa in hjärtat i verk-
stadsindustrin som låg runt Detroit och Chicago. Där var konkurren-
terna starkast och kunderna störst.

Sandviks policy med direktförsäljning var problematisk i USA, även 
idén att ta över från distributörer som jobbade sig över en viss storlek. 
Bland dem hade Sandvik fått pestflagg, det var distributörer som var det 
normala i USA. ”Distributörerna sa: Varför ska vi lita på dig? Du åker 
ju hem efter några år och vi har dåliga erfarenheter av Sandvik-folk”, 
säger Barnevik senare.

Till USA-marknadens fortsatta äventyr finns det anledning att åter-
komma. Visst expanderade Barnevik försäljningen, men bekymren var 
inte över med det. Efterträdaren blev i stället närmast en katastrof.

USA råkade bli mötesplats för två av de intressantaste unga männen i 
svenskt näringsliv vid den här tiden. Barnevik berättar om sitt första 
sammanträffande med generationskamraten Jan Stenbeck. Då var fort-
farande storebror Hugo i livet.

Jag kom ju från ett hem med sparsamma föräldrar och även Sandvik 
hade en sparsam kultur. Överklassynglingen Jan stod för något helt 
nytt. Vi satt på en av de finaste restaurangerna i New York då han 
beställde två olika huvudrätter och jag en. Kommer det någon ytterli-
gare? undrade jag. Nej, han kände bara för båda rätterna. Vid ett an-
nat tillfälle tryckte han en stor sedel i handen på kyparen för att få det 
finaste bordet vid fönstret, ett som behövde bokas långt i förväg. Jag 
lärde mig att han alltid hade en sedelbunt i fickan för att lösa sådana 
problem, som när han skulle till Chicago och planet var fullt.
 Jag uppskattade honom som en kreativ och intelligent person och 
vi hade många kontakter. Vi blev aldrig riktiga vänner. Men eftersom 
jag byggde upp USA-verksamheten och gjorde mitt jobb, såg han 
mig som blivande vd för Sandvik. Det sade han själv.

Men så blev det inte år 1980, när Jan Stenbeck och de båda andra i 
Kinne viks ledningstrojka tillsatte en ny koncernledning för Sandvik. 
Ny Sandvik-chef blev oväntat stålchefen Lennart Ollén, och Arne 
Westerberg tog över ordförandeklubban efter Jernkontorets vd Ragnar 
Sundén, som ryckt in några år i styrelsen efter Hugo Stenbecks död.

Barnevik, som inte ville ”sitta kvar och förvalta Westerbergs miss-
lyckanden”, sonderade marknaden för ett annat toppjobb, och Aseas 
ordförande Curt Nicolin övertalade den åldrade Marcus Wallenberg 
att ta en man med skägg som chef. Han gillade inte sådana. 

Jan Stenbeck såg Barneviks avhopp som ett gruvligt svek.
Några år senare var det dags för nästa stora förändring då Göran 

Ahlström från Halmstads Järnverk utnämndes till förste vice vd och år 
1983 till vd efter Lennart Ollén vid bolagsstämman. Ahlström presen-
terade raskt en genomgripande organisationsförändring av koncernen 
som skulle gälla från 1984. Verksamhetsgrenarna delades upp i sju 
affärsområden med en stark decentralisering.

Allt detta hände när Sandvik obevekligt på grund av höga kostnader 
och ny lågkonjunktur gled in i en farlig kris.

Sandviks anläggning i  

Düsseldorf, Tyskland, i början 

av 1980talet.

Lennart Ollén och Göran  

Ahlström var båda koncern chefer 

under en turbulent period.
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D en 19 augusti 1983 höll stålbolaget Fagersta, liksom Sandvik 
kontrollerat av Kinnevik, extrastämma och styrelsen före-
slog överraskande att bolaget skulle förvärva investmentbo-
laget Kinnevik för en miljard kronor. Det var den nye 

huvudmannen i Kinnevik, Jan Stenbeck, som regisserade föreställ-
ningen. Han tänkte genomföra en ”reverse take over” för att tillsam-
mans med familjerna Klingspor och von Horn få kontroll över familje-
imperiet. 

I ett första steg skulle Fagersta köpa den inre kretsens aktier i Kin-
nevik, sedan lägga ett bud på övriga aktier med betalning i Fagersta-
aktier. Fagersta skulle sedan byta namn till Kinnevik.

Orsaken till den radikala affären var att tidigare misshälligheter mel-
lan Jan Stenbecks avlidne äldre bror Hugo och systrarna hade övergått i 
ren familjefejd. Om systrarna sålde sina aktier, vilket en rättsprocess 
gett dem möjlighet till, kunde Stenbecks saga som finansfamilj vara all. 

Jan Stenbeck hade tagit kontroll över Fagersta fem år tidigare genom 
att byta en post Sandvik-aktier mot röststarka Fagersta-aktier, och året 
därpå hade han utnyttjat en option att köpa mer så att Kinnevik fått full 
kontroll. 

Den dittills tillbakadragne och för allmänheten okände Jan trädde 
nu fram med sitt rätta jag, en självsäker finansman med erfarenheter 
från Wall Street. Massmedia charmades av hans lediga och humoris-
tiska uppträdande. Han bad biografen där stämman hölls att byta ut 
namnet John Travolta på skylten utanför så att den i stället löd ”Jan 
Stenbeck i Staying Alive”. Det var inte bara discofilmer som kom in 
från USA vid denna tid utan också en ny stil på finansmarknaden. Bör-
sen hade just vaknat ur en törnrosasömn som varat ända från 1930-talet. 
Nu anställdes nytt aktiefolk hos fondkommissionärerna och hos affärs-
bankerna. Den korta penningmarknaden hade dragits igång. 

Snart skulle devalveringsvinster för exportföretagen i kombination 
med stängd kapitalmarknad få Finanssverige att bli som en tryckkoka-
re. Den svenska kronan hade devalverats samtidigt som den amerikan-
ska dollarn sköt i höjden på grund av president Ronald Reagans nya så 
kallade utbudspolitik. I bilden ingick också den amerikanska central-

EN DRAMATISK FÖRÄNDRING

En familjefejd tvingade Hugo 

Stenbecks yngste son Jan till 

en maktaffär som gjorde att 

släktens bolag Kinnevik i sin 

nya form inte fick vara kvar på 
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banken Federal Reserves högräntekur som stoppade inflationen genom 
att lyfta valutan. Från ett utgångsläge på 4,30 kronor skulle dollarn 
fram till mars 1985 nå 9,74 kronor!

Den tidigare nedläggningshotade svenska personbilsindustrin, 
inriktad på USA, började redovisa rekordvinster. Ett bolag som också 
frodades i den nya miljön var Skånska Cementgjuteriet, med vinster 
både från utlandsprojekt och från lyckade svenska markaffärer. 
Cementgjuteriet och bilföretaget Volvo skulle senare bilda en ny ägar-
sfär i Sverige när deras likviditet växte allt mer. Bland de nya aktörerna 
fanns också den statliga fjärde AP-fonden, helt inriktad på aktier. Nu 
kom också en rad andra stora sparfonder startade av bankerna för att 
sälja aktier i ”riskfria paket” till kunderna. 

Tidigare var aktier inget ”för änkor och faderlösa” men med stöd av 
nya akademiska teorier om riskutjämning kastade världens banker alla 
betänkligheter inför aktiers risker överbord. Lägg till detta att investe-
rare utanför Sverige köpte svenska aktier för nio miljarder kronor 1983, 
en extrem ökning.

Stenbecks affär skulle, i det här expansiva börsskedet, få dramatiska 
konsekvenser för kontrollen över Sandvik. Börsstyrelsen beslöt nämli-

gen först att granska Fagersta-affären. Hur var det med informations-
skyldighet och likabehandling? En av revisorerna hoppade av. Två 
veckor senare kom domen när handeln med Fagersta- och Kinnevik-
aktier stoppades och det prospekt som Stenbeck lämnat underkändes. 
Ytterligare några veckor därefter utvisades de båda bolagen från 
Stockholmsbörsen. En ny etikutredning tillsattes med anledning av 
det som hänt. Det innebar en svår prestigeförlust för Jan Stenbeck, 
som dock lyckades genomföra affären. Stödet från familjens gamla 
husbank Handels banken betydde mycket för utgången. 

Det slumpade sig så att det redan problemtyngda Sandvik mitt under 
den här processen kom med en chockartad nyhet. Koncernen hade för-
lorat mer än 200 miljoner kronor på en tjänstemans valutaspekulation. 
Med tanke på att kronan hade devalverats och dollarn bara steg var det 
inte så konstigt att olika valutastrategier gick bet. 

Men detta blev droppen som fick bägaren att rinna över. Under de 
båda år när börsen piggnat till hade Sandvik bara rapporterat om lön-
samhetsproblem och neddragningar. Företagets kris hade börjat år 
1980, resultatet började falla och nedgången accelererade året därpå. 
Redan 1981 hade dåvarande vd Lennart Ollén dragit ned organisatio-
nen med mer än 2 200 personer, i Sverige mest genom naturlig avgång. 
Året därpå minskade antalet anställda i koncernen med ytterligare 
nästan 4 000. Till lönsamhetsproblemen bidrog stora bekymmer i tre 
nyförvärvade företag, franska Eurotungstene, brittiska Wickman 
Wimet och amerikanska Disston.

Redovisning är det möjligas konst, har någon sagt. Sandvik borde 
kanske ha redovisat förlust redan 1982, i stället för en vinst på 68 miljo-
ner kronor. Det var ju detta år som företaget förlorade 130 miljoner 
kronor på terminskontrakt på valutamarknaden. 

Hur var det egentligen ställt med Sveriges bästa stål- och verkstads-
företag? Inte ens hårdmetall tycktes längre lönsamt och företagsförvärv 
som gjorts framstod som misslyckade. 

Sandvik-aktien hade inte alls följt med i den börsyra som saknade 
motsvarighet efter första världskriget. Under tre år hade Affärsvärldens 
generalindex fyrfaldigats medan Sandvik-aktien stått och stampat.

Under våren 1983 hade Skånska Cementgjuteriet köpt tio procent av 
de ”nedtryckta” Sandvik-aktierna i hopp om bättring. Två ledande per-
soner medverkade i insideraffärer och fick omedelbart avgå. Bland de 
ägare som sålt fanns Investor och Providentia, som hade andra problem 
att ta hand om under ett generationsskifte i Wallenbergfamiljen. De 
nya ägarna var oroliga över utvecklingen i företaget.

I ”skåningarnas” snabbt växande aktieportfölj fanns nu också 25 pro-
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cent i SKF, 25 procent i Graningeverken och 40 procent i investment-
bolaget Säfveån. De långsiktiga finansplaceringarna i ett pengastint 
byggbolag skapade ett nytt maktcentrum i svenskt näringsliv. Börs-
haussen gav ledningen aptit på aktier.

Stenbecks ägarbastioner framstod däremot som försvagade och 
Cementgjuteriets chef Bengt Haak kunde veckorna efter börsutvis-
ningen iscensätta den så kallade midnattsräden då han snabbt ökade det 
egna Sandvik-innehavet till 20 procent och lierade sig med Fjärde AP-
fonden och SPP som svarade för ytterligare tio procent. De nya stor-
ägarna kunde i nästa steg kräva en extra bolagsstämma och sätta till en 
helt ny styrelse. ”Vi ska ge Sandvik Sveriges bästa börsstyrelse”, dekla-
rerade Cementgjuteriet.

Inför den extra bolagsstämman, som utlystes till den 24 oktober 
1983, drevs Sandvik-aktien mot höjder som låg två och en halv gång 
högre än krisvärderingen något år tidigare. De båda sidorna kämpade 
om kontrollen. Men Jan Stenbeck fick ge upp och sälja sitt Sandvik-
innehav strax före stämman. I samband med detta lämnade Arne 
Wester berg sin ordförandeplats medan nytillsatte Göran Ahlström 
valde att stanna kvar, mot Jan Stenbecks order att också han skulle avgå. 

Percy Barnevik hade fyra år tidigare lämnat posten som en av Sand-
viks vice verkställande direktörer för att ta hand om Wallenbergarnas 
Asea. Att han nu dök upp som styrelseordförande i Sandvik gjorde att 
Stenbeck härefter inte bara såg Barnevik som en svuren fiende utan 
också misstänkte att Wallenberg-familjen hade ett finger med i ägar-
spelet.

Själv beskriver Percy Barnevik sin beslutssituation så här:

I augusti 1983 blev jag uppringd av Bengt Haak som framförde sin 
och fondernas vädjan till mig att ta rollen som icke exekutiv styrelse-
ordförande. Jag kände mycket för Sandvik så jag meddelade min ord-
förande Curt Nicolin att jag tänkte tacka ja. Att Asea ökat vinsten så 
kraftigt under min tid gjorde att jag trodde mig ha en stark förhand-
lings position. Men styrelsen vågade säga nej till min begäran. Sand-
vik är ju ett Handelsbanksföretag, sa de. Jag stod på mig och det var 
Nicolin som till slut avgjorde det hela genom att deklarera: ”Jag tar 
hellre 80 procent av Barnevik än 100 procent av någon annan som 
Asea-chef.”

Innan Percy Barnevik lämnade Sandvik hade han presenterat en pro-
memoria för Stenbeck med åtgärder som borde genomföras för att 
rensa Sandvik från misstagen på 1970-talet i framför allt förvärvs-

expansionen. Nu kom skriften fram igen när den nye styrelseordföran-
den åter var engagerad i Sandvik. Det gällde att göra upp med historien, 
att ordna en start där ingen kunde skylla på gamla försyndelser.

I Sandvik fanns chefen Göran Ahlström som avskaffat centralstyret i 
koncernen. Det var han och Percy Barnevik som började arbeta med 
det nya åtgärdsprogrammet. Både Ahlström och företrädaren Ollén 
hade varit inne på en liknande linje som Barnevik. De ville bryta upp 
den gamla beslutsordningen genom att göra sju olika divisionschefer 
och deras organisationer affärsansvariga. 

Sandvik hade sedan 1975 en divisionsorganisation med koncern-
chefen och vice verkställande direktörer i toppen. Dotterbolagen i 
utlandet, divisionerna och toppledningen skapade sinsemellan lätt 
byråkrati och handlingsförlamning.

”Vår målsättning med förslaget är bland annat att delegera ansvar 
samt åstadkomma en ökad resultat- och kostnadsmedvetenhet på alla 
nivåer och minskad byråkrati jämte kortare beslutsvägar.” Så löd Ahl-
ströms motivering för det nya som skulle få stor betydelse för den 
utveckling som följde senare.

Stegvalsverket i Sandviken 

1982.
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Samarbetet gick inte friktionsfritt mellan Göran Ahlström och en ny 
otålig ordförande som snabbt ville visa omvärlden handlingskraft. Percy 
Barnevik ledde en av de största redovisningsmässiga ”skåp rensningar” 
som genomförts i något svenskt företag. Allt som kunde belasta 1983 års 
resultat togs fram på ett bräde, totalt mer än en och en halv miljard 
kronor! Under tiden såldes aktieinnehavet på 15 procent i kraftföretaget 
Krångede med en reavinst på 450 miljoner kronor, som kvittades mot 
detta. Saldot av lagernedskrivningar, kursförluster och annat mot rea-
vinst och rörelseresultat blev till slut en förlust på närmare 700 miljoner 
kronor, den andra redovisade årsförlusten för Sandvik på 115 år. På bör-
sen jublade de räknekunniga, allt var ju uppdukat för framtida vinstför-
bättringar. Inte bara historiens kostnader utan också en del av fram-
tidens hade redan tagits över i resultaträkningen.

Göran Ahlström fick redan efter lite mer än ett halvår som chef lämna 
plats för Seco Tools chef Per-Olof Eriksson. Den nya gruppen av affärs-
områdesansvariga fick möta en ny vd. En del reagerade med förvåning.

Percy Barnevik förklarar: ”Det var förstås orättvist mot Göran Ahl-
ström men jag valde mellan att behålla honom och få ut kanske 80 pro-
cent och att ta in Per-Olof Eriksson för att få ut 100 procent. Som Seco-
chef var Per-Olof Eriksson perfekt tränad för uppgiften.”

Per-Olof Eriksson och Percy Barnevik hade lärt känna varandra i 
dotterbolagsprojekt på 1970-talet. Eriksson var teknisk fysiker som 
kommit från Uddeholm till Sandviks rörsida på 1960-talet. Han hade 
som ”sandvikare” fått ansvaret att få fart på nya delägda dotterbolaget 
Seco Tools, ett uppdrag där han först möttes med misstroende av 
Fagersta-folket. Men den prestigelöse Eriksson hade fått med sig orga-
nisationen i marknadstvåans strategi mot moderbolaget Sandvik: ”We 
try harder!”

Så började en radikal besparingsera i Sandviks historia. Den nye che-
fen hade också lärt sig vad mindre och självständiga enheter kan åstad-
komma. Han personifierade den nya modellen med decentralisering av 
besluten och envist fokus på kostnaderna.

Viktigare än allt annat var att Sandvik Coromant kraftfullt tog itu 
med utlandsorganisationen. De största nedläggningskostnaderna fanns 
i Frankrike, och även i länder som Västtyskland och Storbritannien var 
kostymerna för stora. 

Men det stora sorgebarnet var fortfarande USA. De amerikanska 
konkurrenterna sålde sina verktyg genom distributörer, vilket rimmade 
illa med Sandviks säljmetoder i övriga världen. Under Barneviks period 
hade Sandvik anpassat sig till den amerikanska miljön och hans efter-
trädare hade gett kostnaderna en kraftig skjuts uppåt utan att mark-
nadsandelarna förbättrades.

Nu kom Sandviks motoffensiv under en ny svensk USA-chef med 
gedigen amerikansk erfarenhet. 200 av 300 distributörer sades upp och 
på två år anställdes egna säljare för att täcka upp de största kunderna. 
Produktprogrammet rensades och produktionen i USA koncentrera-
des. Redan efter två år vändes resultatet och Sandvik gick mot mark-
nadsledarskap även på den mest svårfjällade marknaden av alla.

Det nygamla Sandvik var nu organiserat i sju affärsområden – förutom 
nämnda SANDVIK COROMANT: 
 SANDVIK ROCK TOOLS utvecklade och tillverkade bergborrverktyg som 
marknadsfördes av Atlas Copco. God lönsamhet vilket ibland stack 
Atlas-folket i ögonen. Egen satsning på kolbrytningsmarknaden, större 
dagbrottsbrytning med rullborrkronor och stigortsutrustning. Det 
lade bland annat grunden till en egen affärsutveckling efter att förbin-
delsen med Atlas Copco var avslutad.

PerOlof Eriksson var vd  

under åren 1984–94, en åt

stramningsperiod när Sandvik 
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förtroendet på börsen.
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 SANDVIK HARD MATERIALS var det tredje området utanför stålsektorn med 
övriga produkter av hårda material och själva hårdmetallpulvret.
 SANDVIK STEEL var förlängningen av det gamla Sandvik med en del 
ouppklarade svenska strukturfrågor. Sandvik övertog redan 1979 för-
sörjningen av varmvalsade band till ärkekonkurrenten Munkfors i 
Uddeholmskoncernen. 

År 1983 blev den så kallade specialstålsstruktureringen klar, vilket 
främst påverkade svetsade, rostfria rör. Sandvik blev 25-procentig delä-
gare i ett nybildat rörbolag, Avesta Sandvik Tube AB, med verksamhe-
ter i Fagersta, Nyby och Storfors. Sandvik fick ensamrätten till försälj-
ning på huvudmarknaderna för en strategiskt viktig produkt. Sandvik 
blev också 50-procentig delägare i Fagersta Stainless AB som främst 
tillverkade valstråd, utgångsmaterialet för rostfri tråd, vilket var en 
strategisk viktig produkt. Framför allt bestämdes att metallurgierna i 
Fagersta och Uddeholm skulle läggas ned vilket på sikt ”räddade” Sand-
viks metallurgi. 
 SANDVIK SAWS AND TOOLS var en klassik manufakturgren som bar företa-
gets varumärke på bredare konsumentmarknader. De misslyckade för-
värven minskade expansions- och breddningslusten.
 SANDVIK PROCESS SYSTEMS med huvudkontor i Västtyskland var ett pro-
blemområde efter att de kallvalsade processbanden av stål hade kom-
pletterats med teknik för olika tillämpningar i kemisk industri, livs-
medelsindustri och godshantering. Man retirerade till sitt gamla 
förädlingsled ett steg tidigare i förädlingskedjan. Senare skulle man 
göra en stor satsning på sorteringssystem i hela anläggningar, ett nytt 
bakslag. 
 Sandvik hade också SECO TOOLS i direkt konkurrens med Sandvik 
Coromant. Seco hade på 1960-talet vänt utvecklingen genom att satsa 
på de nya amerikanska vändskären och dessutom utveckla ett mycket 
framgångsrikt fräsverktyg, S25M. Seco lyckades också svara på Sand-
viks titankarbidbelagda skär genom att hänvisa till ett gammalt tyskt 
patent.

Per-Olof Eriksson inordnade aldrig Fagerstas stolthet i koncernen.  
I stället köpte han 1986–87 resten av aktierna i Seco Tools av Kinne-
vik. Hösten 1989 gick därefter Seco Tools in i en ny framgångsrik fas 
som börsnoterad och självständigare konkurrent till Sandvik. Dess-
förinnan hade ledningen förvärvat större delen av ett nedgånget Car-
boloy från General Electric. Den brittiska slitdelsverksamheten gick 
till Sandvik. Seco Tools och Sandvik skulle sedan skugga varandra på 
börsen ända fram till hösten 2011 då Sandvik lade bud på hela dotter-
bolaget.

Rullborrkronor från Sandvik 

Rock Tools. 
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Först behövde Sandvik-aktien omvärderas rejält. Stockholmsbörsen 
förde en tynande tillvaro efter 1920-talskrisen och Kreugerkraschen.  
I mitten av 1930-talet hade börsen återhämtat sig till en nivå som realt 
sett skulle gälla ända fram till 1960-talet. Den som köpte aktier gjorde 
det med tanke på utdelningen och 1950 hade Jernverkets utdelnings-
summa stigit till drygt tre miljoner kronor om året. Om man räknar 
bort det nya kapitalet och inflationseffekterna fick familjen Göransson 
en real utdelningstillväxt på tre fyra procent om året. Man kan därför 
säga att familjen ständigt blev rikare men att företaget med sina kapital-
behov samtidigt expanderade dem ur händerna, ett öde som drabbat 
många ägarfamiljer.

Fram till Skånska Cementgjuteriets aktieinköp 1983 hade den reala 
utdelningstakten fortsatt på samma sätt. Inflationen hade samtidigt 
blåst upp alla värden mycket mer, ungefär som under första världskri-
get. Att Sandvik-aktien steg mer än trettiofalt i värde på 50 år efter 
Kreugerkraschen betydde därför i själva verket att det bara skedde en 
ungefär trefaldig uppvärdering räknat i fast penningvärde. Det hind-
rade inte att företagets aktieägare kunde skatta sig lyckliga att de inte 
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som många andra klamrade sig fast vid obligationer. Förutom värde-
stegringen hade de ju direktavkastningen.

Detta förklarar delvis hur börsen efter decennier av törnrosasömn 
kunde ta sådan fart på 1980-talet. Det fanns fortfarande en del inflations-
luft att kompensera för samtidigt som den underliggande verkliga till-
växten inte belönats tillräckligt i börsvärdena. Sandvik, som råkade få sin 
kostnadskris just när rallyt började, framstod som särskilt lågvärderat.

Det var därför Per-Olof Eriksson, av många ansedd som ”börsens 
snålaste vd”, under en kort period också kunde bli den mest omhuldade. 
När rapporterna om allt bättre vinster kom våren 1985 började Sand-
vik-kursen raka i höjden, en trefaldig värdeökning på tolv månader! 

Under Per-Olof Erikssons fyra första år stod faktureringen och 
stampade om man tar hänsyn till inflationen. Men de verkliga kostna-
derna sjönk när förlusthärdar rensades ut så att vinstmarginalen åter-
vände till gamla goda nivåer. Bokföringsmässiga förluster från den stora 
rensningen 1983 återvanns också till stor del som bokföringsmässiga 
vinster. 

Metallurgin och den varma  
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I augusti 1989 sade Sandvik upp samarbetet med Atlas Copco. Beslutet 
togs efter att samarbetspartnern köpt konkurrenten Secoroc från 
Kinnevik. Det såg illa ut för Sandviks bergborrar. Atlas-konkurrenten 
Tamrock anmälde genast sitt intresse men var ingen fullgod ersättare.

För Sandviks chef Per-Olof Eriksson, som lärt känna kulturen i Seco 
Tools och därmed varit nära även Kinnevik-ägda Secoroc, var detta 
orosmoment inte nytt. Samarbetet med Atlas Copco var visserligen 40 
år gammalt men Sandvik Rock Tools hade bara en enda kund, Atlas 
Copco. Dit gick alla leveranser. Kontakten med marknaden var för 
dålig och prissättningen för lite anpassad till de olika marknaderna. 
Därmed blev risken hög. 

Det arrangerades en förhandlingsrunda med Per-Olof Eriksson och 
Peter Wallenberg som resulterade i ett nytt avtal 1987 där Sandvik hade 
koppling till alla Atlasbolag i världen. Detta avtal blev alltså inte långlivat.

Sandvikare menade att Atlas Copcos framgångar byggde på Sand-
viks teknik medan maskintekniker från Atlas Copco såg borrar som 
tillbehör som kunde köpas på en marknad. Diskussionerna hade följt 
samarbetet hela tiden, men toppcheferna hade försvarat det ursprung-
liga upplägget även om de förhandlat fram justeringar. 

Per-Olof Eriksson förhandlade om hela ägandet i Seco Tools med 
minoritetsägaren Kinnevik. Fanns det möjligheter att åstadkomma något 
liknande med Secoroc som med Seco Tools, med fortsatt konkurrens?

”Jag talade med Jan Stenbeck och trodde att en uppgörelse var i hamn 
vid flera tillfällen. Men det slutade med att Atlas Copco köpte Secoroc 
för att köra parallellt med oss som leverantörer”, berättar Per-Olof 
Eriksson.

Tamrock ringde Sandvik samma kväll som avtalet sades upp. ”Till-
sammans är vi och Sandvik starkare än Atlas Copco och Secoroc”, sade 
Tamrock-ledningen som visade tydlig finsk sisu.

Det var inte så många som trodde på detta, särskilt inte när Atlas 
Copco gick vidare och köpte brittiska konkurrenten Desoutter. Att 
gamla Sandvik Rock Tools med Tamrock skulle ta en gruvlig revansch 
var det få som trodde när konkurrensen hårdnade och ett priskrig  
började.

KRIS FÖR BERGBORRAR MEN FRAMGÅNG 

FÖR COROMANTVERKTYG
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man samarbete med både amerikanska Jarvis Clark och svenska 
Fagersta. Den senare skulle snart lägga sina bergborrar i ett separat 
bolag under namnet Secoroc.

Den tekniska utvecklingen i branschen, med Sandvik och Atlas 
Copco som ledare, var snabb. Längre hål med större diameter krävde 
sofistikerade skarvar med gängor respektive stora borrkronor. De 
pneumatiska borrmaskinerna blev allt starkare, vilket ställde större 
krav på materialet i borrar och stänger. Med de tunga hydrauliska 
maskinerna kom nya skarvstänger som tålde än mer. Hålen blev bara 
djupare och de energiförluster som uppstod vid varje ny stångskarv 
tvingade borraggregaten att hänga med ner i borrhålen.

Att använda mejselformade hårdmetallskär var inte möjligt särskilt 
länge i den utvecklingen. Redan på 1960-talet ersattes skären av runda 
stift som pressades in i hål med närmast exakt passform där de fick stöd 
från alla håll under borrningen. Behovet av omslipningar sjönk med 75 
procent. 

För Sandvik blev utvecklingen mot allt större rullborrkronor med 
åtgång på allt mer hårdmetall intressant. Det var därför borrkronor 
med diamantbelagda hårdmetallplattor kom in i sortimentet genom 
köpet av amerikanska Strata Bit Corporation som knappast blev en 
lyckad affär. Men den nya oljeborrningstekniken till havs ställde 
extrema krav. 

Det fanns också andra spektakulära utvecklingslinjer. Gruv- och 
anläggningsindustrierna behövde borra så kallade stigorter utan att 
spränga. Svaret på den efterfrågan blev upp till sex meter breda stigorts-
huvuden som kunde äta sig in vertikalt i berget drivna av tunga maski-
ner. Här dominerade Sandvik snart utvecklingen. 

Vid ovanjordsborrning behövde kunder ibland kunna borra genom 
flera olika marklager av skiftande hårdhet, en del med benägenhet att 
rasa ihop när borrkronan passerat. Odexmetoden blev ett sätt att lösa 
dessa problem. Först en excentrisk borrkrona och därefter ett rör med 
något mindre diameter som matades på successivt under borrningen. 
Genom att borrkronan kunde fällas ihop för att passera tillbaka ut och 
sedan återanvändas fick man tillbaka den genom det långa röret när 
arbetet var klart.

Det var detta kunnande om bergborrar som 1989 på ett dramatiskt 
sätt förlorade sin marknadsföringskanal. Hur mycket skulle Tamrock 
kunna hjälpa till med?

Tamrocks moderbolag Tampella hade visserligen expanderat till att 
bli ett av Nordens största industriföretag mot slutet av 1980-talet, men 
få bedömare såg det som ett framtidsföretag. Av närmare 7 000 anställ-

Under 1970talet var Sandvik först 

med vändskärsverktyg för avstick

ning och spår svarvning.

På Sandvik började tillverkningen av ihåliga borrar redan i början 
av seklet. Tekniken var länge primitiv. Långa och tunga borrar som 
snabbt blivit slitna måste transporteras upp ur gruvan för att smidas 
och härdas om. Viktmässigt transporterades ibland mer borrstål än 
malm i gruvan.

Det blev Atlas och Sandvik som utvecklade ”den svenska metoden”, 
lätta knämatade borrmaskiner med lätta effektiva och hållbara borrar.

Att finska konglomeratet Tampella, där Tamrock var en division, 
gick in i borrmarknaden berodde på Finlands svårigheter att ordna 
valuta till import. Det uppstod en skyddad inhemsk verkstad. Efter 
hand tillverkade Tampella även maskiner för gruvindustrin.

Ungefär vid mitten av 1960-talet hade bergsingenjörerna på Tam-
pella skaffat sig så mycket erfarenhet att man kunde konkurrera på 
delar av världsmarknaden. Namnet Tamrock och färgen orange på 
maskinerna kom 1969 som ett slags myndighetsförklaring av gruv-
divisionen. Gult var annars kutym för entreprenadmaskiner. Nu hade 
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ningsarbete i Hongkong, Kina.
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da fanns bara 800 utanför Finland. Verksamheten var olönsam, särskilt 
på kraftutrustningssidan.

Med Tamrock-divisionen, 2 000 anställda, var det bättre ställt. Före-
taget hade tagit allt fler kontrakt från Atlas Copco, och särskilt i Sovjet-
unionen etablerade det sig starkt under 1980-talet.

Det som förde särskilt divisionen Tamrock in i en ny expansivare 
internationell fas var beslutsamheten hos uppstickaren bland Finlands 
dåvarande banker. Ledningen för SKOP Bank ville engagera sig i lite 
större industriföretag och Föreningsbanken var bara alltför villig att 
göra sig av med sitt problembarn. Nu skulle sparbanksfolket sätta fart 
på Tampella. Tamrock började därför köpa utländska företag samtidigt 
som samarbetspartnern Secoroc togs över av ärkerivalen Atlas Copco 
och affärerna i Sovjetunionen rasade samman efter Berlinmurens fall. 

I det amerikanska konglomeratet Baker Hughes hittade Tamrock-
ledningen 1989 Eimco Group som var ungefär lika stor som egna före-
taget, inriktad på brytning av kol och andra mjuka mineraler. Franska 
Secoma följde med i affären året därpå. I ett slag blev Tamrock multi-
nationellt. Man gjorde alla nybörjarfel man kunde när både säljaren fick 
för bra betalt och för stor del av Tamrocks resurser bands upp i fusionen. 

Det var detta företag som Sandvik nu inledde samarbete med. I bör-
jan av 1991 blev Tamrock-divisionen ett självständigt dotterbolag med 
Sandvik som extern ägare av knappt 20 procent och med rätt att tillsätta 
verkställande direktör. Den rätten utnyttjade Sandviks styrelse redan 
tidigare under samarbetet. På styrelsemötet i december 1990 presente-
rades förvånade Tamrock-medarbetare för sin nye chef, dansken Ole 
Jacobsen, som nyss hade fått ansvaret för Sandvik Rock Tools. Jacobsen, 
som accepterade att flytta till Finland, hade dessförinnan en lång kar-
riär inom Sandvik Coromant.

Det som redan såg illa ut när handeln med Sovjetunionen kollapsade 
blev ännu sämre när investeringarna i den internationella gruvindustrin 
rasade med 40 procent. Finlands banker hamnade i djup kris, några år 
före de svenska.

Vid Ole Jacobsens första ledningsmöte med Tamrock Oy blev tonen 
hård. Det nya dotterbolaget Tamrock förväntade sig tio procents sämre 
försäljning under 1991 och en ordentlig förlust. ”Hur ska vi klara ett 
nollresultat i det här nya läget?” frågade den nye chefen och drev på 
nedskärningar i alla länder där företaget var verksamt. Fabriker lades 
ned. Tamrock, som haft 4 500 anställda som mest, halverade sin stab. 
Men det stoppade inte helt utflödet av pengar.

Förbättringar på marknaden lät vänta på sig och kampen med Atlas 
Copco hårdnade. 

Testgruvan vid fabriksanlägg
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Som tur var hade den andra delen av hårdmetallverksamheten i Sand-
vik haft en stark utveckling efter den tidigare krisen. De olika fusions-
problemen hade sorterats ut, det såg bättre ut i USA och den nye chefen 
för hårdmetallverktyg, Clas Åke Hedström, signalerade redan hösten 
1984 att krisen var över. 

Den då 45-årige civilingenjören gjorde ett jovialiskt intryck. Men 
medarbetarna talade ibland om järnhanden i silkesvanten. Det Hed-
ström bestämt sig för genomförde han. Från 1980 var han chef för skär-
verktyg som fyra år senare blev affärsområdet Sandvik Coromant.

Hedström trodde kanske inte att 1960-talets tillväxtsiffror skulle åter-
komma nu när lågkonjunkturen var över, men det fanns fortfarande 
potential för hårdmetallverktyg att ersätta verktyg av snabbstål. För detta 
talade övergången till dyrare maskiner och allt intensivare utnyttjande av 
dessa. Att verkstadsindustrin var på väg att överge skärande bearbetning 
till förmån för formpressning ansåg däremot allt färre bedömare. När 
krav ställdes på kortare serier, tätare modellbyten och finare toleranser 
blev de materialsparande formverktygen helt enkelt för dyra. 

I centrum för Sandviks snabba återkomst som framgångsföretag på 
1980-talet verkade denne affärsområdeschef och hans effektivare 
organisation. Hedström drev ett utbildningsprogram för alla chefer 
med underställd personal i hela affärsområdet. Totalt 750 personer 
fick sin första duvning i ledarskap. Han genomförde ett program för 
system utveckling i syfte att sänka offerttiderna radikalt. Även ett 
trainee program infördes. Sandvik Coromant blev mönster för övriga 
affärsområden.

Som redan framgått var innovationstakten inom skärande verktyg 
hög från början. Det började som nämnts 1958 med verktygssystemet 
T-Max, den produkt som sannolikt betytt mest för Sandvik Coromant. 
Den gav hårdmetallverktygen fyra fem års försprång på marknaden. 
Vändskären hade först revolutionerat tekniken och det var märkligt hur 
dessa till synes obetydliga små komponenter ständigt kunde utvecklas 
med förändrad form och ytbeläggning. Ett tunt skikt titankarbid (Gam-
ma Coating) förbättrade framför allt kvaliteten sensationellt år 1969.

Men skärande bearbetning handlar inte bara om hög effektivitet i 
själva arbetsmomentet. När inflationen lyfte lönerna i Sverige stod det 
allt klarare hur dyr den tid var då maskiner stod stilla. Hur skulle man 
kunna effektivisera själva hanteringen av Coromantverktyg?

År 1969 lanserade Sandvik ett nytt system för fastspänning och loka-
lisering av frässkär. Kilfastspänning i T-Max-fräsar gjorde att skären 
snabbt kunde klickas i efter att ha vänts eller bytts ut. Det fanns flera 
olika förbättringssteg av det slaget.

T-Max Automatic var en hållare för så kallade kopier- och profilerings-
operationer som kunde förses med ett magasin innehållande tio skär 
som sekundsnabbt och automatiskt kunde bytas med signaler från 
maskinens styrsystem. Någon succé blev den visserligen inte från start, 
men en ny väg hade banats. Maskintillverkarna svarade nämligen med 
maskiner som kunde utföra en rad olika operationer i samma uppsätt-
ning. Detta gjorde inte bara att varje maskin utnyttjades bättre utan 
också att det totala antalet kunde minskas. Numeriskt styrda svarvar för 
roterande arbetsstycken och fleroperationsmaskiner för stillastående 
arbetsstycken var två maskintyper som tog över verkstadsmarknaden.

En bieffekt av detta blev att antalet detaljer i arbete minskade och 
kassationerna blev färre. Kostnaderna sjönk på alla fronter.

Maskinerna försågs med så kallade revolverskivor som kunde ha ett 
Clas Åke Hedström, vd och 
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Själva hårdmetallverktygen utgjorde en liten del av kostnaderna i ett 
stort system och kunde därför tidigt prissättas efter sin prestanda, inte 
efter material- och arbetskostnad. Men det förutsatte att kunderna, 
världens verkstadsföretag, förstod värdet av att rationalisera. 

För Sandvik Coromant blev det viktigt att sälja produkterna med 
omfattande produktinformation, utbildning och service. Den världs-
omfattande kampanjen Multi Service från 1970-talet gav Sandvik 
högre säljkostnader än konkurrenterna men den lade grunden till 
marknadsledarskap. Det hade nu bildats 25 olika Coromant-skolor i 
världen med utrustning och maskiner för praktisk och teoretisk under-
visning i skärande bearbetning. Sandvik ledde utvecklingen i en av 
verkstadsindustrins allra viktigaste processer när produkter som bilar, 
flygplan, hushållsmaskiner och annat blev billigare samtidigt som de 
blev mer sofistikerade och materialsnåla. 

Sandviks hårdmetall och bergborrar levde i två olika världar när 
1990-talet började. En verktygssida som såg allt starkare ut och en 
bergborrsida som låg riktigt illa till.

Lyckligtvis hade Sandvik genom hela samarbetet med Atlas Copco 
marknadsfört sina bergborrar under Sandvik Coromants varumärke 
och en stor del av den tekniska servicen hade utförts av Sandviks folk. 
Detta betydde att kunderna kände till Sandvik och företagets mark-
nadsförare visste vilka personer de skulle ta direktkontakt med.

Men Atlas Copco startade en ny organisation, Atlas Copco Rock 
Tools, för att försöka försvara den försäljning de tidigare haft från 
”Sandvik-produkter”. De gjorde detta parallellt med den nya mark-
nadsföringen av Secorocs produkter, vilket betydde att det nu fanns tre 
aktörer i stället för två. 

Resultatet kunde bara bli priskrig.

dussin olika verktyg att mata fram. Varje skärverktygs potential kunde 
utnyttjas väl av en maskin som kunde ställa om på många olika sätt. 
Bearbetningskostnaderna sjönk ännu mer.

Ändå fanns det förvånansvärt mycket kvar att attackera. Det var trots 
alla förbättringar få maskiner som var igång särskilt mycket mer än en 
tredjedel av tiden. Byte av arbetsstycken och verktyg tog tillsammans 
fortfarande längre tid än så.

Det behövdes därför ett helt nytt verktygssystem som reducerade 
tiden för verktygsbyten på många olika sätt. Block Tool System lanse-
rades med ett antal olika skärenheter fastspända med gemensam kopp-
ling. Det var Sandvik Coromants nästa riktigt stora kliv, att jämföra 
med T-Max och Gamma Coating. Varje skärenhet kunde förses med 
en ID-bricka så att maskinen enkelt kunde leta upp den enhet som pas-
sade bäst i varje operation. På tre år sålde Sandvik Coromant 3 200 
sådana enheter. 

Sven Wirfelt, som fortfarande var med, hade kommit fram till att det 
var bättre att byta hela verktyget. Från Block Tool ledde sedan utveck-
lingen till Coromant Capto som lanserades 1990, en koniskt polygon-
formad koppling som skulle bli standard för branschen.

Modulära verktyg har blivit  

en hörnpelare inom skärande  

bearbetning sedan de  

introducerades av Sandvik  

på 1980talet.

Modulära verktygssystemet 
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högre produktivitet genom att 

minska stilleståndstiderna.

Den unika kombinationen av 

styrka, stabilitet, flexibilitet och 

precision har bidragit till att 
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Å r 1994 meddelade den 56-årige Per-Olof Eriksson att han 
ville sluta som koncernchef och övergå till att bli styrelse-
proffs. Han hade accepterat ett erbjudande från Volvo att 
ingå i deras nya styrelse. Sveriges allra största företag 

skulle renodlas mot person- och lastvagnar och bort från livsmedel, 
läkemedel och korsägande efter en palatsrevolution mot Pehr G Gyllen-
hammar, som hade fått lämna sin post som styrelseordförande. Att 
Eriksson skulle vara med och skapa det nya Ägarsverige underströks 
av att han snart också skulle bli ordförande i Volvo-Skanska-sfärens 
investmentbolag Custos. Något var på väg att hända även med ägan-
det i Sandvik.

Per-Olof Erikssons tioåriga chefsperiod hade präglats av konsolide-
ring, decentralisering och sparsamhet. Företaget hade fått en väl-
behövlig förstärkning av lönsamheten och en rejäl påfyllnad av balans-
räkningen. Affärer som visat sig vara fel hade rensats upp eller ut. Det 
här året var Sandvik på väg mot en rekordvinst på fyra miljarder kro-
nor. Det var dags att kliva av när allt gick bra.

Därmed inte sagt att resan dit hade varit odramatisk, snarare tvärt-
om. 

I Sverige inträffade en ny högkostnadskris i industrin när löneut-
vecklingen under 1980-talets senare hälft sakta men säkert åt upp 
devalveringseffekterna från 1982 och de generösa reglerna för sjukför-
säkringen gjorde att industriföretagen fick hålla sig med personalreser-
ver för att klara ”måndagssjukan”. Inflation och skatteregler i kombina-
tion skapade till råga på allt en fastighetsbubbla som brast 1990 och 
drog med sig hela banksektorn i djup kris. 

Sveriges stålbad innebar att antalet arbetslösa ökade med mer än 
400 000 under en av århundradets värsta recessioner de följande åren. 
Krisen löstes till slut av en dramatisk nedvärdering av kronan när denna 
släpptes fri hösten 1992. Och nedvärderingen av valutan på mer än 25 
procent gjorde att svenska exportföretag inte längre hade kostnadspro-
blem.

Sandviks omsättning sjönk tre år i rad och organisationen minskades 
med totalt 4 700 anställda, vilket hade blivit fler om inte fackförening-
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arna i Sandviken gjort upp med arbetsgivaren om korttidsvecka. Den 
kraftiga nedvärderingen på mer än 25 procent mot exportvalutorna var 
huvud orsak till Sandviks färska rekordvinst och kraftiga fakturerings-
ökning, 26 procent år 1993 och 16 procent 1994. Sandviks utländska lån 
blev dyrare att betala tillbaka, men intäkterna från utlandet värderades 
också upp. 

Värdlandet Sverige hade fortfarande stor betydelse för Sandvik på 
flera sätt. Inte mindre än 38 procent av koncernomsättningen var export 
från Sverige och 35 procent av de anställda arbetade inom landet. De 
flesta stora internationella svenska företagen hade kraftigt minskat anta-
let anställda på hemmaplan under kort tid men Sandvik hade ungefär 
lika många samtidigt som organisationen utanför Sverige expanderat. 

Kort sagt, Sandvik hade inte kommit ifrån beroendet av lönekost-
nadsutvecklingen i Sverige och kronans varierande värde.

Sverige var inte det enda landet i ekonomisk obalans. I Japan hade 
den långa perioden av supertillväxt slutat med en liknande fastighets-
bubbla som den svenska. Yenen låg sedan envist kvar på hög nivå och 
drev landets ekonomi in i deflation. I Mellanöstern hade Irak startat ett 
krig med Kuwait som lett till en Natooperation för att hejda invasionen. 
Detta startade en internationell lågkonjunktur.

Mest överraskande av allt var ändå att Berlinmuren föll och därefter 
hela Sovjetimperiet. En jättelik centralstyrd ekonomisk struktur frag-
mentiserades samtidigt som en ny ekonomisk stormakt höll på att pre-
sentera sig, det miljardhövdade Kina. 

Per-Olof Erikssons chefsperiod påminde om den som Tord 
Magnuson ofrivilligt fick göra 70 år tidigare. När det ständigt stormar 
är det bäst att hålla sig lugn. Eriksson hade stått emot frestelsen att köpa 
bolag när de var som mest uppvärderade, 20 gånger vinsten, i slutet av 
1980-talet. På sistone hade han letat uppköpskandidater men ändå 
nekat till alla propåer att öka andelen i finländska Tamrock där verkan 
av Sovjetunionens fall blivit chockartad. 

Kanske var Per-Olof Eriksson bäst som chef när kriserna avlöste var-
andra. Nu när världen återigen tycktes full av möjligheter var det en och 
annan i organisationen som hälsade hans efterträdare Clas Åke Hed-
ström med glädje. 

Styrelseordföranden Percy Barnevik, den allestädes närvarande vid 
den här tiden, betecknar Hedström som ”expansiv utan att vara slar-
vig”. Medarbetarna kände till hans lust att anta långsiktiga utmaningar 
och envist genomföra dem. 

Barnevik hade idéer om att slå ihop Sandvik antingen med SKF 
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eller med Atlas Copco. Men det blev snabbstålsverktygen som flytta-
des från SKF till Sandvik. Clas Åke Hedström ansåg att snabbstålsfö-
retagen, som framför allt bearbetat mindre kunder via distributörer, 
kunde utvecklas till farliga konkurrenter när de började använda 
hårdmetall.

Den nye chefen kom till Sandvik som 26-åring och nyutexaminerad 
från KTH. I Sandvik skulle han verka på olika positioner ända fram till 
2009 och kröna en av företagets längsta och mest lyckade karriärer 
någonsin, totalt 44 år. Man kan till och med hävda att relationen med 
Sandvik var ännu längre eftersom han började praktisera i företaget 
redan under studietiden. Om man sätter upp en kravlista på bra chefs-
egenskaper så motsvarar Hedström många av dessa. Strategisk och 
operativ skicklighet, långsiktighet, förmåga att entusiasmera medarbe-
tare, ständig närvaro, hög teknikförståelse med mera.

”Jag började min vd-tid med att titta närmare på affärerna och struk-
turen för hela bolaget. Verksamheterna för skärande bearbetning kände 
jag ju väl redan”, säger Clas Åke Hedström. 

Idén att skapa färre men starkare affärer lanserades snart i lednings-
gruppen. Det borde vara möjligt att växa dubbelt så snabbt, särskilt mot 
bakgrund av det som hände i Asien. De asiatiska tigrarna var inne i ett 
dynamiskt skede även när Japan hade kris. Kina hade kommit igång på 
ett liknande sätt och i Indien hade en just nytillträdd regering lanserat 
en liberalare politik.

”Vi borde ha starkare fokus på forskning och utveckling än vi då 
hade totalt i koncernen och ständig förändring var den enda vägen 
framåt”, säger Hedström.

Han lanserade 3F (förbättra, förändra och förnya), engelska 3R (renew, 
revise and revitalize), som skulle styra alla aspekter av det Sandvik-
organisationen gjorde. Sandvik skulle behöva sitt sparade riskkapital.

Vart och ett av affärsområdena skulle ha potential att skapa ”aktie-
ägarvärde” genom god lönsamhet och tillväxt. För att möjliggöra detta 
borde varje område kunna erövra marknadsledarskap, ha möjlighet att 
sälja produkt och service i ett värdepaket och hålla god balans mellan 
konsumtion och investering på marknaden.

Den nya ledningsgruppen kom snabbt fram till att affärsområdena 
var för många. Sandvik Hard Materials borde till exempel ligga inom 
Sandvik Tooling med tanke på de många sambanden. Sandvik Process 
Systems borde, mer avskalat, ligga tillsammans med stålet med tanke 
på tekniken. Sorteringssystemen passade bättre i ett annat företag. 

Området Sågar och Verktyg var inte tillräckligt stort på sin mark-
nad, bara sexa i världen, och ingen av de stora konkurrenterna var redo 
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att sälja. Det var alltså dags att ge upp det produktområde som var mest 
känt hos allmänheten.

Det stora problembarnet var dock Sandvik Rock Tools. Lönsamhe-
ten var så dålig att man var tvungen att antingen sälja eller skapa något 
helt nytt. För att inte förlora marknadsandelar hade Sandvik tvingats 
priskonkurrera. Den möjlighet som stod till buds för att komma ur en 
lågmarginalsituation var att göra något mer med Tamrock.

Så presenterade Clas Åke Hedström saken inför en delvis ny styrelse, 
som välkomnade kursändringen men höll sig avvaktande till idéerna 
om Tamrock.

En annorlunda syn på aktiemarknadernas risker hade, som nämnts, 
förändrat världens finansindustri. Genom att sammanföra aktier till 
riskavvägda portföljer där allmänheten kunde köpa ”värdesäkrare” 
fondandelar bäddade banker och nya fondbolag för en sparrevolution i 
västvärlden som kraftigt ökade tillgången på riskkapital för företagen 
och för affärer. Till de nya synsätt som växte fram hörde att företag inte 
skulle ”samla i ladorna”, som Per-Olof Erikssons Sandvik. ”Överlikvi-
ditet” skulle i stället återföras till aktieägarna genom antingen aktie-
återköp eller utdelningar. De företag som ville ha resurser skulle kunna 
få det genom att gå till sina ägare med expansionsplanerna. Så löd den 
nya logik som ärrade industrialister dock ofta var skeptiska till. 

Konsultföretag utvecklade nya modeller rörande ”aktieägarvärde”, 
där inte främst företagets kapital och avkastningsförmåga stod i centrum 
för aktievärderingen utan i större grad nuvärdesberäkningar av det kas-
saflöde som en framtida expansion kunde väntas ge. Microsofts Excel 
var ett nytt användarvänligt kalkylprogram som fann vägen till varje 
ung finansanalytiker. Nya antaganden om framtidens tillväxttakt, mar-
ginaler och räntelägen kunde därför över dagen dramatiskt förändra 
”den motiverade” aktiekursen för ett företag. En generation finanseko-
nomer lämnade handelshögskolorna med dessa nya referensramar och 
kalkylverktyg.

Det var något annat än den ganska tröga anpassningen till det egna 
kapitalets storlek och företagets utdelningsförmåga som Sandvik-
aktiens närmare 130 år långa resa dittills hade visat. Fördelen med det 
nya var en starkare framtidsinriktning, nackdelen ett större risk-
tagande.

I Sandviks ägarled inträffade den ena dramatiska händelsen efter den 
andra. År 1994 kontrollerade Skanska visserligen fortfarande 26 pro-
cent av rösterna i företaget, med sparbankssfärens Robur som näst 
största ägare med cirka tio procent samt SHB-sfären och AP-fonderna 
inte långt efter. Men Skanskas ägarbastion vacklade efter att Volvos 
ledning övergett det så kallade korsägandet mellan bolagen. 

För att skydda Sandviks intressen hade Barnevik tidigare tvingats 
axla ordförandeposten i Skanska. Tanken från hans sida var uppenbarli-
gen att försöka skapa ett nytt ägarfäste i Sverige med de nya aktiefon-
derna som långsiktiga ägare. Det var en av Ägarsveriges märkligaste 
balansnummer när Barnevik skötte styrelseklubban i tre olika bolag – 
ABB, Sandvik och Skanska.

Han hade tänkt sig en framtid med Custos och aktiefonderna som 
stabila ägare till Sandvik och Skanska, men de nya fondägarna var inte 
av samma ull som gamla tiders familjer och investmentbolag. De var 
alltid öppna för att göra snabba publikfriande affärer. Röststarka 
Custos-aktier hamnade därför tämligen omgående i Öresund, där två 
nya finansmän fått ökat svängrum i den stora finanskrisens spår: Sven 
Hagströmer och Mats Qviberg. 

Custosvägen stängdes därmed för Barnevik och Sandvik. 
Vem skulle nu ha ägarkontrollen över Sandvik? Skanska kunde inte 

behålla den. Wallenbergsfären tillfrågades, men var fullt upptagen med 
de bolag som redan fanns. Atlas Copco ansågs ha övertag i kampen om 
marknadsandelarna på gruvsidan. Varför trassla till det med Sandvik när 
kapitalet var knappt? Återstod Handelsbanken och närstående invest-
mentbolaget Industrivärden som aldrig varit särskilt långt från Sandvik.
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”När jag gett upp hoppet om fondägarna så fanns bara två långsiktiga 
ägarfästen i Sverige tänkbara för Sandvik”, säger Percy Barnevik. 

Jag pratade med Bo Rydin i Industrivärden och med olika människor 
jag kände inom Wallenbergsfären. Men det var bara i Industrivärden 
som jag mötte intresse. Så man kan säga att trots mitt fallissemang 
med Custos så hamnade Sandvik rätt ägarmässigt.

Finska Tamrock hade med en chef från Sandvik klarat sig igenom kri-
sen med kraftiga nedskärningar. År 1995 förvärvade man från den 
inhemska kunden Outokumpu två tillverkningsgrenar, Rammer med 
hydrauliska hammare och Roxon med gruvtransportörer. Under hela 
detta år hade Clas Åke Hedström, som också ingick i Tamrocks styrel-
se, diskussioner med moderbolaget om olika framtidsalternativ. 

Den försvagade kronan minskade visserligen drivkrafterna att finna 
billigare produktion utanför Sverige, som på ett dramatiskt sätt för-
vandlades från ett högkostnadsland till närapå det motsatta. Till detta 

bidrog de kraftiga rationaliseringsansträngningar som gjordes under 
krisåren i början av decenniet och där Sandvik gått i bräschen bland de 
svenska företagen med sitt program för kapitalrationalisering.

Men kostnader var inte det enda skälet till att internationalisera till-
verkning. En del tunga produkter, som rostfria rör, tålde inte kostnads-
mässigt långa transportavstånd och andra tillverkningar behövde när-
het till kunderna. En del av de nya expansiva länderna hade också 
regeringar som gynnade den som etablerade sig med fabriker. Till detta 
kom naturligtvis att en stor del av sortimentet krävde service- och app-
likationsingenjörer på plats. 

Det var därför Sandviks organisation utanför Sverige ökade drama-
tiskt, med 53 procent till närmare 25 000 anställda under 1990-talet. 
Decenniet dessförinnan hade antalet krympt med 16 procent efter det 
expansiva 1970-talet. 

Motsvarande förändringstal på hemmamarknaden var en minskning 
med nio procent under 1990-talet mot en reträtt på 23 procent de tio 
åren dessförinnan.

Intrycket av 1990-talet är alltså att globaliseringen av Sandvik-
organisationen kom tillbaka med full kraft efter en rad år av relativ 
stiltje samtidigt som nedgången vad gäller hemmatillverkningen 
bromsades av en svag valuta. De riktigt stora reträtterna kom natur-
ligtvis klumpvis under lågkonjunkturåren i början av varje decennium. 

Lågprofillastare från Sandvik i 

en sydafrikansk platinagruva.
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I februari 1996 startade en dramatisk händelsekedja som skulle för-
ändra spelplanen på gruvutrustningsområdet. Den norska verk-
stadsgruppen Kværner köpte finska Tampellas kraftverksamhet 
och fick samtidigt rätt att ta över 26 procent i resten av företaget, 

det vill säga i princip Tamrock. 
Sandvik-chefen Clas Åke Hedström reagerade direkt och anmälde 

intresse att i defensivt syfte köpa Kværner Tampella-aktier. Av olika 
legala skäl kunde inte parterna förhandla förrän i april då Hedström 
presenterade Sandviks bud vid ett möte i Oslo. Kværner-chefen begärde 
några dagars betänketid. 

Men redan nästa dag trädde det svenska gruvföretaget Svedala in på 
spelplanen genom att lägga bud på alla Tampellas aktier, och som betal-
ningsmedel ville man använda Svedala-aktier. Kværner-chefen, som 
uppenbarligen inte var intresserad av att bli delägare i Svedala, accepte-
rade efter några dagar Sandviks kontantbud.

Att Sandvik nu ägde 26 procent i moderbolaget och 20 procent i dot-
terbolaget Tamrock stoppade inte Svedalas ledning som ansåg att Sve-
dala och Sandvik kunde samäga Tamrock. Att dessutom finska Rauma 
ville vara med efter några veckor och köpte 14 procent över börsen 
gjorde affären än mer komplicerad. 

En före detta mäklare på S-E-Banken berättar hur han av Clas Åke 
Hedström fick order att köpa allt han kunde komma över av Tampella, 
upp till nästan 49 procent. Den operationen lyckades och nästa steg 
blev att förvandla aktierna i dotterbolaget Tamrock till ett treårigt kon-
vertibelt lån i moderbolaget, en manöver som gjorde att Sandvik när 
som helst kunde välja att äga totalt 57 procent av Tampellas aktier.

Svedalas brittiska rådgivare talade om lagbrott och skyldighet att 
lägga bud på hela bolaget. Men de svenska reglerna var annorlunda än 
de brittiska.

Clas Åke Hedström blev i kraft av ägarandelen på hösten 1996  
styrelseordförande för Tampella och kunde överblicka affären. Mitt i 
detta skeende lät han också Tamrock förvärva österrikiska Voest-Alpine 
Bergtechnik, som var del av det stora statliga företaget Voest-Alpine. 

Det var redan portföljgenomgången 1994 som fött tankarna på total 
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kontroll av gruvutrustning, både borrar och maskiner. Sandvik hade 
köpt 20 procent i Tampellas dotterbolag Tamrock, ett kontantstöd som 
det finska företaget hade stort behov av. Men var det rimligt att satsa på 
ett nytt marknadssamarbete som förr eller senare kunde avbrytas? 

Aktieägarvärde krävde något annat än en halvhjärtad satsning till-
sammans med ett företag som var svagare än Atlas Copco. Som det såg 
ut de senaste åren indikerade varken Sandvik Rock Tools eller Tamrock 
någon lysande framtid. Tamrocks resultatmarginal låg år efter år på 
minussidan med några procent samtidigt som Sandvik Rock Tools hade 
fallit från 20-procentsnivån under Atlas-tiden till någon enstaka pro-
cent som en följd av det priskrig som utbröt. 

Men styrelsen hade sin uppfattning klar. Koncernen skulle hålla sig 
borta från gruvmaskiner, och maskiner över huvud taget. Sandvik 
Rock Tools fick försöka överleva på egna meriter. De gamla erfarenhe-
terna från att integrera framåt, särskilt Conveyors köp av livsmedels-
maskiner på 1970-talet, visade att det var ett stort steg mellan Sandviks 
verksamhet tidigt i förädlingskedjan och kundernas maskintillverkning 
och service. Sandviks teknikers maskinkunnande var säkert av världs-
klass men det var inte samma sak som att de var bäst på att sköta en 
maskinrörelse.

De dramatiska händelserna fick dock styrelsen att backa upp en 
defensiv plan för Tamrock och Sandvik Rock Tools. I slutet av februari 
1997 bytte Sandviks halvägda dotterbolag Tampella namn till Tamrock 
Oy på Helsingforsbörsen. Under 1997 ökade Sandvik sin ägarandel från 
49 till 93 procent genom köp på börsen och ett uppköpserbjudande.

Att Hedström kallades för Sveriges J.R. i affärspressen berodde också 
på att han 1997 genomförde det fientliga övertagandet av Kanthal i 
Trustorgruppen.

Trustor var ett investmentbolag som bildades av två industriledare 
under 1980-talets olika ägarturer i svensk stål- och verkstadsindustri. 
Ägarna hade svårt att få aktiemarknadens förtroende och man hade 
dessutom ojämn utveckling i de ägda bolagen. Bäst gick börsnoterade 
Kanthal som allt sedan 1930-talet hade en stark ställning inom den lilla 
nischen metalliska motståndsmaterial och som numera även tillverkade 
keramiska material för högre temperaturer. Sämst utvecklades under-
leverantörer för bilindustrin.

Kanthal hade allt sedan starten haft en internationell inriktning och 
lyckades påfallande väl i Sydostasien. Sandvik hade som nämnts ett pro-
duktionssamarbete med detta bolag. Det var först efter att ägarna i 
Trustor misslyckats med att ta över ägandet i hela Kanthal och en av 

dem därefter avlidit som Sandvik presenterade ett bud i början av år 
1996. Företagsledningen gjorde bedömningen att Kanthal, som var 
undervärderat på marknaden, skulle passa bra in i Sandviks struktur.

Investmentbolaget Trustors återstående huvudägare råkade också 
vara verkställande direktör i Kanthal. Hans tydliga ambition var att 
själv bli ägare i det friska bolaget och göra sig av med den andra förlust-
bringande verksamheten i Trustor. Men hans finansiella handlingsfri-
het blev allt mer begränsad när förlusterna i bilkomponentföretagen 
växte. Ett försök att själv lägga bud på hela investmentbolaget samti-
digt som Sandvik skulle vara aktiv minoritetsägare i Kanthal miss-
lyckades. 

På våren 1997 kom en överraskande vändning i den segslitna affären. 
Trustor skulle nu säljas till en brittisk finansman med lordtitel men med 
blandat rykte. Som ett led i försäljningen skulle den svenske huvudäga-
ren ta över investmentbolagets aktier i Kanthal. Sandvik tycktes block-
erat, men höjde kraftigt sitt bud och huvudägaren, som hade 29 procent 
av kapitalet och 49,9 procent av rösterna, vek sig under pressen från 
övriga ägare. Han sålde sina röststarka aktier i Trustor till den brittiske 
lorden och Trustors motsvarande maktaktier i Kanthal plus tecknings-
optioner till Sandvik. Själv blev han allt annat än lottlös eftersom Sand-
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viks höjda bud på dotterbolaget Kanthal också var det pris han fick ut på 
sina aktier.

Sandvik fullföljde Kanthal-affären med ett motsvarande bud till de 
återstående ägarna, som hade anledning att vara nöjda med kursutveck-
lingen. Arbetet att integrera det nya dotterbolaget startade omgående.

Men vilket intresse hade egentligen den nye huvudägaren av Trustor? 
Det visade sig snart att den brittiske lorden var en frontfigur för tre 
unga svenska äventyrare. Med hjälp av sina röststarka aktier kunde de 
ta makten över Trustors styrelse och plundra den stora kassa som upp-
kommit efter Sandvik-affären. De lyckades bara delvis. Minoritets-
ägarna i Trustor lyckades återvinna en del av de pengar som flyttats till 
utländska bankkonton i långa kedjor. Men media beskrev för fascinera-
de läsare hur tre unga svenskar strödde pengar från ”den stora börskup-
pen” omkring sig på olika lyxhotell och badorter. Rättsprocesserna som 
också de väckte stor uppmärksamhet pågick under lång tid.

Sandviks nya verksamhet CTT Tools förvärvade 1997 också Precision 
Twist Drill i USA, med 1 600 personer, och ett stort omstrukturerings-
program initierades. Den affären var inte lika uppmärksammad. 
Omstruktureringen skulle aldrig riktigt lyckas.

Efter en försiktig inledning hade Clas Åke Hedström och hans led-
ningsgrupp nu använt fem sex miljarder kronor för att köpa företag. 
Affärsrundan fullbordades i november 1997 när Sandvik lade bud på 
hela Tamrock och började bygga en ny organisation, Sandvik Mining 
and Construction, för gruvutrustning, med säte i Sandviken.

En kostnadsjakt sattes igång från hösten 1998. Fabriker och andra 
enheter i USA, Brasilien, Chile och Sydafrika lades ned och antalet 
anställda minskades med cirka 1 000 under två år. I finska Tammerfors 
däremot byggdes fabriken ut och effektiviserades. 

Redan från början bildade maskiner, utrustning och verktyg för 
gruv- och anläggningsindustrin koncernens tredje största affärsområde 
med 22 procent av hela Sandviks omsättning och mer än nio miljarder 
kronor i fakturering mot sex och en halv för konkurrenten Atlas Copco 
inom motsvarande verksamhetsområde. 

Sandvik Mining and Construction var mindre än Sandviks båda 
största affärsområden Sandvik Tooling och Sandvik Specialty Steels, 
men klart större än de fyra andra. Sandvik hade alltså fått sitt hett efter-
traktade tredje ben vid sidan av hårdmetallverktygen och specialstålet.

Men resultatmässigt framstod Sandvik Mining and Construction i 
början som den minst lyckosamma av alla verksamheterna. Minskad 

efterfrågan i kombination med omstruktureringskostnader sänkte resul-
tatet till nära noll. Det skulle dock bli betydligt bättre de följande åren.

Sandvik Mining and Construction var från start en av de stora spe-
larna på marknaden i konkurrens med bland andra Atlas Copco. Det 
fanns i de olika dotterbolagen en samlad gedigen kunskap om proces-
serna hos gruv- och anläggningsföretag. Sandvik borde kunna erbjuda 
ett mervärde för kunden på samma sätt som för hårdmetallverktygen 
eller specialprodukterna inom rostfritt stål. 

Den stora utmaningen var eftermarknaden. Utrustningarna och 
maskinerna var inget annat än delar i stora service- och underhållsin-
tensiva verksamheter i underjordsgruvor, dagbrott, processanlägg-
ningar för bulkmaterial eller stora infrastrukturprojekt. Oplanerade 
avbrott i den typen av kapitaltunga processer kunde leda till stora eko-
nomiska avbräck. Sandvik ville därför se sig som förbättrare av effekti-
vitet för kunderna, inte bara genom bättre maskinteknik utan också 
genom att marknadsföra regelbunden service och underhåll. Det gällde 
att skapa och visa ett värde som tidigare inte varit tillräckligt tydligt.

Den långsiktiga affärspotentialen för verktygsförsäljning, service 
och reservdelskontrakt var ofta avsevärt större än för själva maskin-
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investeringen. Det rimliga var att kunderna betalade efter prestation, 
kanske per borrmeter eller antal producerade ton, betalmodeller som 
liknade de inom andra delar av koncernen.

En ny organisationsstruktur för Sandvik Mining and Construction 
infördes från 1999. Det skedde en uppdelning i affärssektorer efter fyra 
olika produktlinjer. De ursprungliga delarna Sandvik Rock Tools och 
Tamrock bildade Sandvik Tamrock, som dels tillverkade riggar för 
ovan- och underjordsborrning, dels alla hårdmetallverktyg för dessa.  
I programmet ingick också lastare och truckar för underjordsgruvor 
samt hydrauliska hammare för materialbearbetning och demolering. 
Den här affärssektorn – som drev anläggningar i Finland, Sverige, 
Frankrike, Kanada, Brasilien och Indien – vände sig dels till världens 
metallgruvor och deras entreprenörer, dels till olika anläggningsföre-
tag. Precis som tidigare i samarbetet med Atlas Copco fanns Sandvik på 
plats när gruvschakt skulle sprängas, kraftdammar byggas, vägar 
anläggas och material krossas. 

En serviceorganisation på 1 000 tekniker byggdes upp för denna 
affärssektor med två nya regionala reservdelsenheter, i Frankrike och 
Kanada. Sandvik Tamrock satsade på akuta reparationer och långsik-
tiga kontrakt för reservdelar, verktyg och service.

Bland affärssektorns nyutvecklade produkter vid den här tiden kan 
nämnas ovanjordsriggen Tamrock Pantera och verktygssystemet Sand-
vik Sixty, som tillsammans möjliggjorde rakare hål på ett effektivare 
sätt. Nya underjordslastaren Toro 2500 blev världens största.

Voest-Alpine Bergtechnik bildade egen affärssektor eftersom Sand-
vik inte hade samma erfarenhet av bearbetning av kol och andra mjuka 
mineraler. Med sin bakgrund i Zeltweg i Österrike, nära både Tyskland 
och Alperna, hade företaget specialiserat sig efter egna logiker. Under-
jordsbrytning av kol och andra mjuka mineraler till regionens energi-
företag och kemiska industrier var en stor affär. Tunnelbrytning och 
bergavverkning var något som alpområdets anläggningsindustri sysslat 
med sedan 1800-talet. Företaget tillverkade traditionellt olika hård-
metallverktyg för sina maskiner. Anläggningar fanns förutom i hem-
landet också i Frankrike, USA, Sydafrika och Australien.

Driltech Mission var den tredje sektorn, med borriggar och hårdme-
tallverktyg för roterande borrning och sänkborrning. Detta var ovan-
jordsprodukter för dagbrott, anläggningar, prospektering och brunns-
borrning. Produkterna var utvecklade och tillverkade i anläggningar i 
USA, Mexiko och Indien.

Roxon slutligen var teknikföretag och komponenttillverkare med 
utrustning för transportörer och system för hantering av bulkmaterial. 
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Roxon, som tillverkade sina produkter i Finland, Sverige, Tyskland och 
Australien, hade kunder i hela materialhanteringskedjan, inte bara 
bland gruvor. Det krävdes ett vittförgrenat system av verkstäder nära 
kunder på många olika marknader.

Sandvik Mining and Construction hade redan från starten ett bre-
dare erbjudande än konkurrenterna. Inget av kundområdena var helt 
obekanta för Sandvik-organisationen. Det nya var att tillverka, mark-
nadsföra och underhålla maskiner. Få om ens någon organisation i 
världen hade större kunskap om maskiner än Sandvik eftersom affärs-
idén sedan gammalt var att förstå och förbättra kundernas processer. 
Världens olika maskintillverkare köpte kunskaper från Sandvik i alla 
sina förädlingsled, från materialet och komponenterna till funktionen. 
Sandvik-tekniker hade sedan 1800-talet själva konstruerat eller förbätt-
rat företagets egna maskiner och anläggningar.

 Men steget till att marknadsföra egna maskiner för en extern mark-
nad var ändå stort. För utrustningar till gruvor och anläggningar för-
ändrades mönstret när Atlas Copco integrerade borrtillverkaren Seco-
roc. Samverkan mellan maskin- och borrtillverkare blev nödvändigt 
för överlevnad. En annan utveckling var strukturomvandlingen bland 
kunderna. Allt större gruv- eller anläggningskoncerner tvingade fram 
leverantörer med bredare produktprogram och mer geografiskt spridd 
organisation. 

Med satsningen på Sandvik Mining and Construction blev Sandvik en 
mer global koncern än tidigare. Framför allt växte närvaron i gruvländer 
på södra halvklotet som Chile, Peru, Sydafrika och Australien. I Kina 
bildades dotterbolaget Tamrock Luoyang Machinery med kinesiska järn-
vägsministeriet som minoritetsägare. Kina blev tidigt med sin efterfrågan 
på gruvprodukter centralt för affärsområdets framgångar.

Sandvik hade visserligen långa traditioner i Australien, och alla verk-
samheter var representerade där. Handelskontakterna gick tillbaka 
ända till 1920-talet. Men med bildandet av Sandvik Mining and Con-
struction började en ny era i landet och huvuddelen av koncernens 
omsättning där härrör från gruv- och anläggningsverksamhet. Austra-
lien blev inte bara en av gruvverksamhetens viktigaste marknader, utan 
en av koncernens tyngsta över huvud taget, med flera tusen anställda.

Även Sydafrika blev snabbt en av koncernens nyckelmarknader där 
antalet anställda växte till 2 000 personer. Här hade företaget funnits 
länge och övervintrade under de år då handelsblockad pågick. Stora 
delar av Afrika framstod som ett av världens mest lovande gruvområden 
när antalet militära konflikter stadigt minskade.

Inom den största affärssektorn Sandvik Tamrock rationaliserades 

anläggningarna och marknadsorganisationerna jämkades samman. 
Den nya produktserien Axera, borriggar för ort- och tunneldrivning, 
löste problem för gruvor och tunnlar med svårigheter att få plats med 
utrustningen. AutoMine var ett nytt automatiskt lastningssystem som 
första gången installerades i gruvan Pipa Norte, El Teniente, Chile, år 
2004. 

Utvecklingsmodellen skilde sig inte från övriga Sandvik när mönst-
ret blev att 40 procent av försäljningen kom från produkter som lanse-
rats de senaste fem åren. Sandvik Mining and Construction tog täten 
när det gällde nya tekniker för bergavverkning, nya hårdmetallbestyck-
ade verktyg och maskiner till dessa.

Stora satsningar gjordes på eftermarknaden så att servicen bättre 
mötte kraven på tillgänglighet, bättre utnyttjande och större prestanda. 
Försäljningen av service, verktyg och reservdelar skulle öka från 40 till 
50 procent. 

Det nya millenniet började med två expansiva år och rörelsemargi-
nalen steg till elva procent. Gruvor och infrastruktur stod i centrum 
när tillväxten tog fart efter Asienkrisen. Efterfrågan på guld, silver, 
koppar, zink, nickel, uran, järn, kol och annat började stiga. När 
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priserna förbättrades steg också intresset att leta efter nya fyndigheter. 
Även inom området mineralprospektering skulle Sandviks nya affärs-
område senare engagera sig med ett flertal förvärv i Sverige, Chile och 
Australien.

I Finland hade Rauma, som deltagit i Tampellaaffären och därmed 
hejdat Svedala, börjat tillverka krossar i samarbete med Sandvik Tam-
rock. Men Rauma, som bytte namn till Metso, ville köpa hela Svedala. 

Krav från EU-kommissionen ledde till att Sandvik fick möjligheten 
att förvärva merparten av Svedalas krossverksamhet. Därefter skildes 
företagens vägar, något som EU-kommissionen krävde.

Att gå ut med många olika varumärken kan te sig naturligt när ett stort 
företag skapas via förvärv och fusioner. Det gäller att fusionsarbetet 
inte stör kontakten med kunderna. Inarbetade varumärken skapar 
trygghet.

Men kunderna till Sandvik Mining and Construction upplevde snart 
mångfalden av varumärken och inköpskanaler som förvirrande, och 
alla varumärken i sortimentet var inte lika kända. Undersökningar 
visade att varumärket Sandvik var det enda av dem som kunde tävla 
med de främsta konkurrenterna. 

Det var därför affärsområdet snart satte punkt för namnet Tamrock 
och alla de varumärken som detta företag förvärvat. Affärsområdets 
hela sortiment erbjöds därefter kunderna under ett enda varumärke, 
Sandvik.

Det som skilde det nya tredje affärsområdet Sandvik Mining and Con-
struction från den övriga koncernen var maskinerna. Från positionen 
som världens ledande tillverkare av borrar och borrkronor gick företa-
get successivt in i tillverkning av maskiner och fordon, ett brott med 
traditionen, men inte med kunnandet. Från verktygsområdet hade 
Sandvik stor förtrogenhet med maskinteknik och den egna maskinut-
rustningen var ofta utvecklad eller vidareutvecklad internt.

När stora dagbrott skulle öppnas, gruvorter borras eller vägar och 
stora vattenkraftsprojekt byggas fanns där Sandvik-maskiner, Sandvik-
verktyg och servicetekniker med Sandvik-logotypen på sina overaller. 

Efterfrågan från de nya industriländerna blev så stark att detta affärs-
område var på god väg att bli koncernens omsättningsmässigt största.
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MELLAN STORA FINANSKRISER

D et gick inte att ta fel på koncernchefen Clas Åke Hedströms 
stolthet när han presenterade Sandviks satsningar på e-busi-
ness i början av det nya millenniet. 

Business Week skrev: ”B2B, the best bet yet!” Det vimlade 
av nystartade B2B-portaler där företag kunde börja handla bildelar, el, 
papper eller kemiska produkter.

Till skillnad från de nyaste företagen med fantasifulla namn hade 
Sandvik en robust tradition när det gällde datorer och vad de kunde 
användas till. I Sandvik var internet och e-business svaret på en gammal 
datordröm, att kunna nå vem som helst, var som helst, när som helst 
med hur mycket information som helst. Redan under 1980-talet kom 
små billiga persondatorer som kunde kopplas upp till hemmasystemet 
via vanliga telefonmodem eller datanät. På 1990-talet blev dessa datorer 
bärbara och kunde följa med säljarna på deras resor. 

Omkring år 1990 utvecklades dokument som kunde läsas på vilken 
dator som helst med hjälp av programspråket html. Dokument kunde 
flyttas över vitt skilda datorer, packas ned, göras om och sändas. Det 
uppstod möjligheter att sätta ihop filer till så kallade hemsidor som 
andra datorer kunde leta upp med hjälp av programvara som kallades 
bläddrare. ”Internet” var fött. Efter ett decennium av snabb utveckling 
talade man nu redan om 3G, mobilkommunikation med hög överfö-
ringshastighet. Det påminde om elektricitetens genombrott ett sekel 
tidigare.

Internet skulle för Sandvik bli en kanal för löpande affärer med både 
nya och gamla kunder, främst mindre företag och mindre order. Affä-
rerna via nätet skulle göras till en smidig kanal som sparade resurser för 
såväl företaget som kunden. Kunderna skulle kunna knytas närmare 
till företaget genom att de var och en fick information som var anpas-
sad. Bland Sandviks tiotusentals standardprodukter fanns det ofta bara 
ett fåtal som var relevanta för varje enskild kund. 

På våren 2001 startade de första projekten i Danmark och Sverige.  
I Danmark hade Sandvik Coromant redan prövat ”e-handel” i tre år. Tre 
månader senare skulle 18 länder ha nätbutiker med Sandvik-produkter. 
Koncernen hade också gått med i Endorsia.com som startats av SKF år 
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Mest påtaglig var från början förändringen i finansvärlden. I USA 
och Storbritannien hade de stora institutionella ägarna, sparfonder och 
pensionsfonder, kommit in i spelet redan på 1980-talet och globala 
investmentbanker, som Goldman Sachs och Morgan Stanley, agerade 
som deras förlängda arm i stora affärer och löpande bedömning av före-
tagens värde. En snabbt växande kår av finansanalytiker använde den 
nya datortekniken för att blixtsnabbt räkna ut ”motiverad kurs” vid 
varje informationstillfälle. 

Fokus flyttades från företagens olika verksamheter till sådant som 
redovisningars jämförbarhet, riskanalyser och underbyggda korttids-
prognoser. Utåt skulle företaget ge en ”lättanalyserad” och pålitlig bild 
av sin verksamhet. Stora institutionella investerare hade omväxlande 
inhopp eller avhopp av sparare och favoriserade med nödvändighet 
företag i vilka man kunde göra löpande handel utan att aktiekurser 
löpte amok. Man kan nog hävda att några tusen stora internationella 
börsbolag kom i gynnad position eftersom de hade det antal aktier i 
handel som krävdes för stora dagliga transaktioner.

Grunden för en gynnsam börsvärdering i ”aktieägarvärdets” värld 
blev ett jämnt och växande kassaflöde. För de företagsledningar som 
ville ”vårda sin aktiekurs” gällde det att ständigt visa en sådan bild utåt. 
Negativa avvikelser kunde få stora konsekvenser om de inte kunde visas 
vara tillfälliga.

Men det uppstod krafter också från andra håll i det nya informations-
samhället som påverkade storföretagen. NGO är en förkortning för 
non-governmental organization vilket syftar på olika internationella 
organisationer, de flesta ideella. Sådana organisationer hade funnits 
länge men internet gav dem nya möjligheter att påverka. Det som tidi-
gare kallades intressentmodellen och visade företagets roll i förhållande 
till kunder, anställda, ägare och samhälle kom tillbaka i en ny skepnad. 
Corporate Social Responsability, eller CSR, kallades den modell som 
utvecklades. Företag som uppträdde oetiskt kunde lätt avslöjas och 
exponeras i den nya informationsmiljön. Företag som inte känneteck-
nades av mångfald skulle bli stela och okreativa. Både deras varumärken 
och förmågan att attrahera medarbetare kunde skadas och därmed 
också påverka kassaflödets utveckling.

Den anglosachsiska metoden att hantera många olika krav innebar 
traditionellt att pricka av dessa en och en, ”tick the boxes”. Fördelen blev 
större klarhet om vad som gällde och nackdelen en ökad formalism. 

Sverige, med informella ägarsystem, blev ett av de länder som snab-
bast anpassade sig till det nya. Orsaken till detta var troligen att Social-
demokraterna i regeringsställning ansågs ha konsekvent motarbetat 

familjeföretagande och privatägande efter andra världskriget. När eko-
nomi och ägande sedan skyndsamt liberaliserades under finanskrisen 
på 1990-talet fick både svenska och utländska fondägare ett starkt 
genomslag i det ägarvakuum som uppstod. 

I själva verket fick Sverige redan i mitten av 1990-talet större institu-
tionellt ägande än USA och Storbritannien. Och med ny informations-
teknik länkades Stockholmsbörsen upp med den sekundsnabba inter-
nationella elektroniska handeln, där svenskarna till och med var 
pådrivande som systemutvecklare. 

För ett svenskt företag som växte från en nationell och informell 
informationskultur in i en global och mer formell blev det naturligt att 
engagera sig i de nya modellerna. Sandvik var ett intressant exempel på 
denna snabba anpassning. Inte minst speglas detta i årsredovisningar-
na, där fokus flyttades från ingående beskrivningar av verksamheterna i 
de olika affärsområdena till två typer av dokument, den ena som skulle 
underlätta för externa analytiker att ge prognoser för kassaflöde och 
den andra för att säkerställa att Sandvik följde de olika kodex som utar-
betades internationellt av NGO-sfären och senare av politiker och 
näringsliv i samråd.

En annan drivkraft var behovet att agera tydligare i förhållande till 
alla nya medarbetare i koncernen. Det gällde att, som tidigare beskri-
vits, sätta en informell företagskultur på pränt så att nya medarbetare 
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och ledare från många olika länder kunde få utbildning, vägledning och 
stöd vad gäller Sandviks värderingar.

År 1997 får ses som inledningen på Sandviks successiva anpassning 
eftersom årsredovisningen innehåller ett kapitel som handlar om ”det 
mänskliga kapitalet”. Sandvik fick chefer från 23 olika nationer och 
större delen av organisationen var helt ung. Till och med i den äldsta 
verksamheten, det vill säga den i Sverige, var 30 procent av de anställda 
under 35 år.

I en rekryteringsannons riktad till kvinnliga studenter hade Sandvik 
nämnda år använt en bild på en ung kvinna på en motorcykel, ”teknik i 
kubik”, men några jämställdhetsambitioner redovisas inte vid det här 
tillfället. I den tekniktunga koncernen gick det mer än fyra män på varje 
kvinna. Sex år senare, 2003, trädde den första kvinnan in i styrelsen, och 
koncernen fick sin första kvinnliga koncernstabschef samma år. 

År 2006 slogs ökad jämställdhet fast som ett av företagets sociala mål 
jämte noll olyckor och minskad sjukfrånvaro. Det visade sig nu att 
Sandvik hade cirka 30 procent kvinnor bland tjänstemännen och 12 
procent i chefsgruppen. Lägst var andelen bland arbetarna, 11 procent, 
vilket förklarade varför kvinnoandelen totalt sett har minskat något när 
företaget expanderat. 

I likhet med andra svenska industriföretag har Sandvik lång väg att 
vandra på jämställdhetens väg. En av orsakerna är främst att färre kvin-
nor söker teknisk utbildning och följaktligen finns det fortfarande rela-
tivt få kvinnor i företagets rekryteringsbas. Koncernledningen anser 
att mångfaldsfrågor, där jämställdhet mellan män och kvinnor ingår, är 
strategiskt viktiga för företaget i framtiden. Olika aktiviteter pågår för 
att förbättra balansen mellan kvinnor och män i ledande positioner och 
även att öka antalet kvinnliga chefer över hela världen. Sandviks fokus 
på mångfald i dess olika aspekter har stärkts under senare år.

I den nya strategi som kom hösten 2011 skulle till slut större fokus 
sättas på mångfald även i betydelsen många nationaliteter. Det slogs 
fast att ”mångfald tjänar som en brygga mellan Sandvik och marknads-
platsen, därför måste sammansättningen av Sandviks medarbetare 
bättre spegla marknaden”.

Årsredovisningen 1998 innehåller ett kapitel om Sandvik och miljön 
som redovisar bland annat miljöutbildningen inom Sandvik och införan-
det av det internationella miljöledningssystemet ISO 14001. Under de 
kommande åren utvecklades en internationell ”hållbarhetsredovisning” 
och 2006 hade Sandvik anpassat sig till den tredje generationen av detta 
Global Reporting Initiative. Här redovisades i fortsättningen företagets 
ambitioner och mätningar när det gäller ekonomiskt ansvar, miljöansvar 
och socialt ansvar. Redovisning av strategier och mål inom miljö, hälsa 
och säkerhet har fått en allt mer framtonad roll under senare år.

Den finansiella riskhanteringen, som också fick ett nytt kapitel i års-
redovisningen under mellantiden, kan visserligen även den kopplas till 
hållbarhetskrav men ännu mer till finansmarknadens möjligheter att 
bedöma avvikelser mellan rapporttillfällena. I likhet med andra stora 
internationella börsföretag följde redan Sandvik ett mycket strikt sche-
ma där man varje kvartal presenterade sin rapport vid ett exakt klock-
slag för hela världens analytikerkår.

Reaktionen från investeringsbankerna, fondföretagen och nyhetsby-
råerna var närmast ögonblicklig. På några timmar justerades aktiekur-
sen i förhållande till den nya informationen och expertkåren hastade 
vidare till nästa bolag. Intresset för det som skrevs i dagstidningarna 
dagen därpå blev marginellt. Sandvik försökte härefter, i likhet med 
andra stora aktiebolag, nyansera och fördjupa denna realtidsrapporte-
ring genom att anordna analytikerkonferenser med företagsledningen.

Från politiskt håll ville man snart ta initiativ att bringa reda i alla 
dessa olika krav, och storföretagen anslöt sig inför hotet att få en kodex 
”huggen i sten”.

En stor plats i alla svenska årsredovisningar för börsnoterade företag 
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tog därför från år 2005 ”bolagsstyrningsrapporten”, som punkt för 
punkt redogör för hur företaget hanterar den svenska uppförandekod 
som en särskild förtroendekommission och näringslivets organisatio-
ner arbetat fram. Det är en frivillig kod såtillvida att varje företag kan 
välja att avvika från rekommendationerna om man har en bra förkla-
ring, ”comply or explain”. 

I det redan tidigare strukturerade Sandvik samlades riktlinjerna 
under år 2002 i dokumentet ”The Power of Sandvik”. En omfattande 
satsning på internutbildning i Fair Play och koncernens grundvärde-
ringar drogs igång 2004 och fortsätter alltjämt. Innehållet i Power of 
Sandvik som kommuniceras till medarbetarna utgörs av:

 * koncernens affärsidé, vision, mission, strategier och värderingar,

 * organisationsstruktur och befattningsbeskrivningar,

 *  Sandviks uppförandekod, som bland annat omfattar affärsetik,  
frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetsmiljö, extern

  miljö och samhällsengagemang, och

 *  administrativa processer, riktlinjer och instruktioner 
  (befogen heter, attestinstruktioner, finansiell rapportering, 
  riskhantering, personalpolitik, arbetsmiljö och så vidare).

”Triple bottom line” (planet, people and profit) kallas ett hållbarare 
affärsliv där leverantörer ska utsättas för revision och företaget bli revi-
derat när det gäller inte bara ägarnas avkastningskrav, utan också andra 
intressenters krav på hållbarare utveckling. Något påminner det om de 
föredrag om balans mellan olika intressenter i företaget som hölls av 
gamle Karl Fredrik Göransson på 1950-talet. Företagandets etikfrågor 
är eviga men sättet att attackera dem förändras och utvecklas.

Det var alltså en ny global övervakning som började inte bara för 
Sandvik, utan för alla världens börsföretag. Snabbare information i 
händerna på allt fler ledde till anpassningar, både när det gällde for-
mella regler och transparens.

Men det kom också andra följder. Problemet med den här sortens tek-
niska språng är att de också skapar överoptimism och konvulsioner. 

Den stora IT- och telekombubblan på den amerikanska teknikbör-
sen Nasdaq rubbade ekonomin på ett sätt som skulle få betydelse långt 
utanför de nya teknikföretagen. Det började med att det samlade börs-
värdet på Nasdaq ökade från våren 1997 till våren 2000 med nästan 300 
procent. Sedan pyste den uppblåsta ballongen så att värdet två och ett 
halvt år senare var nere strax under utgångsläget, en krympning med 
75 procent. På hela världsmarknaden försvann aktier till ett värde av 70 

biljoner (!) kronor. Praktiskt taget alla IT- och telekomföretag i världen 
förlorade mellan 90 och 99 procent av sitt uppblåsta värde. Den som 
investerade på toppen förlorade allt.

Mot den bakgrunden var det glädjande att det amerikanska finans-
systemet och världshandeln inte föll ihop. En av orsakerna till det var 
att förlusterna spreds blixtsnabbt bland världens hundratals miljoner 
fondsparare. Bankerna hade i stor utsträckning gått från att bära kredit-
risker till att förmedla riskkapital.

Internet och 3G var inga bubblor i sig. Felet som aktiemarknaden 
gjorde var att överskatta vinsterna för ny teknik och underskatta den 
konkurrens som alltid gör konsumenterna till de verkliga vinnarna när 
ny teknik introduceras.

Finansiella kriser tycks ha blivit vanligare eller också är det fråga om 
en finansiell störning som aldrig har rätats till. Fyra år tidigare, år 1997, 
hade ett kaosmönster börjat i Thailand när utflöde av kapital tvingade 
regeringen att släppa valutan fri. Krisen spred sig över hela Sydostasien 
men drabbade hårdast Indonesien och Sydkorea, förutom Thailand. 
Räntor höjdes för att försvara betalningskraft och valutor vilket utlöste 
en kedja av börsras och fastighetskrascher. Efterföljande nedvärderingar 

Symbolerna för Sandvik 

koncernens grundvärderingar: 

Open Mind, Fair Play och Team 

Spirit.

Finansmarknaden har kommit 

att spela en allt större roll för  

företagsledningens arbete.  

Tidigare vd:n Lars Pettersson, 

trea från vänster, på koncernens 

kapitalmarknadsdag 2009.



259

av valutor ledde till konkurser. Ekonomerna diskuterar fortfarande vad 
som egentligen fick investerarna att fly de asiatiska ekonomierna vid 
detta tillfälle. Krisen drabbade också Ryssland.

I den stora värderingsbubblan kring millennieskiftet drabbades hela 
världen men bankerna och finanssystemet kom lindrigt undan. Aktie-
ägare och fondsparare tog förlusterna. Men på Wall Street i New York 
hade politikerna redan tidigare lättat på affärsbankernas möjligheter att 
öka belåningen, och chefen för centralbanken Federal Reserve ansåg 
att låg ränta genom att ge även amerikaner med lägre inkomst möjlig-
heter att skaffa hus skulle bygga välfärd och strävsamhet.

Det var bäddat för nya problem.

Clas Åke Hedström lämnade sin post som koncernchef år 2002 för att 
bli styrelseordförande. Han bedömdes ha de personliga egenskaper 
som krävdes för att kunna arbeta vidare med Lars Pettersson på vd-
posten. Pettersson hade varit hans efterträdare redan på Sandvik Tool-
ing.

Hedströms sista resultatrapport var inget att skämmas för även om 
Sandviks resultat stått och stampat i fyra år, de senaste åren på grund av 
den svaga USA-marknaden. Problemen hade spritt sig till Europa men 
nu såg orderingången bättre ut. Ett särskilt dilemma var amerikanska 

snabbstålsföretaget Precision Twist Drill, där övervärdet i balansräk-
ningen snart fick skrivas ned med 700 miljoner kronor.

Avgående styrelseordföranden Percy Barnevik utsågs på bolagsstäm-
man 2002 under stående ovationer till ”hedersordförande” i Sandvik, 
den första i företagets långa historia. Det var samtidigt som han tving-
ats lämna ABB under lönsamhetskris och ägarstrider. Som framgått 
hade han gjort en unik insats för Sandvik, först som ung pådrivande 
ekonom och sedan som ägarstyrningens representant under en lång 
och framgångsrik omvandlingsperiod.

Nye vd:n Lars Pettersson var teknisk fysiker och en av de första 
Haglund-medaljörerna i Sandvik 1985, en riktig teknisk innovatör såle-
des. Under hans första sex år var Sandvik-aktien en favorit på Stock-
holmsbörsen. Så plötsligt en dag år 2008 hade inte ens guldgruvor lik-
viditet att betala sina affärer med Sandvik. Hela världens industri 
drabbades under några veckor av den häftigaste inbromsning som skett 
under fredstid.
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S andvik gick under det nya decenniet in i en dynamisk period 
med framgångar på många olika produktområden och 
marknader. Den eran skulle brytas av finanskrisen som bör-
jade hösten 2008 och svårigheterna att snabbt komma till-

baka ledde till ny organisation och nya krav. Så här såg utvecklingen ut 
i Sandvik Mining and Construction, Sandvik Tooling och Sandvik 
Materials Technology när de nya industriländerna stod för en allt större 
del av världens tillväxt och en ny kris höll på att byggas upp i världens 
finanssystem.

Av Sandviks tre affärsområden var det nyutvecklade Sandvik Mining 
and Construction som mest påverkade koncernen efter millennie-
skiftet, i synen både på affärerna och på globaliseringen. Ingen annan 
verksamhet expanderade så snabbt. Omsättningsmässigt blev Sandvik 
Tooling passerat under 2007, ett år då det nya affärsområdet ökade 
faktureringen organiskt med 25 procent.

Ingen annan verksamhet hade heller så stort serviceinnehåll. Att 
efterservicen på maskiner och utrustning nådde 50 procent av fakture-
ringen skapade en stabilitet i affärerna som var svår att uppnå för de 
affärsområden som levererade material, komponenter och verktyg. Det 
hindrade inte att hela koncernen började tänka ännu mer på service.

Mer omvälvande var ändå den förskjutning söderut och österut som 
satsningen på gruvsektorn medförde. Hela 80 procent av Sandvik 
Mining and Constructions verksamhet låg utanför Europa och bara sex 
procent av de anställda arbetade i Sverige. 

Vem hade kunnat drömma om att Australien skulle bli Sandviks näst 
största enskilda marknad? Och Kinas hunger på mineraler förstärkte 
satsningen på det näringsliv som höll på att bli världens näst största 
efter USA:s.

Expansionen in i kundområden som gruv- och anläggningsbran-
schen gjordes av nödtvång. Det handlade om att vinna eller försvinna 
när det nästan halvsekellånga samarbetet med Atlas Copco upphörde. 
Strategin blev att bygga en jämbördig konkurrent till detta företag som 
hade köpt egen bergborrtillverkning i Secoroc. Det skedde genom en 
serie förvärv som skildrats i ett tidigare kapitel.

AFFÄRSOMRÅDEN I OMVANDLING
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Sandvik Mining and Construction var inte färdigbyggt; ytterligare 
förvärv gjordes inom mineralprospektering och inom krossning för att 
komplettera det tidigare köpet av en division från Svedala. De båda nya 
företagen som införlivades 2007, Extec och Fintec, var brittiska. Under 
2003 hade förvärvet av Mazda Earth Technologies gjorts med varu-
märket Toyo. Det var en epokgörande affär i Japan där man i det längsta 
stoppat utländska förvärv.

Sandviks nya verksamhet för gruv- och anläggningsindustrin drevs 
länge med mer än 20 varumärken – allt från Tamrock till Eimco och 
Voest-Alpine Bergtechnik. Det fanns sju separata produktbolag som 
vart och ett drev sina egna affärer. Det var för tidigt att ta ut synergief-
fekter, ansåg dåvarande ledningen. 

Men utvecklingen på marknaden talade allt mer mot den decentrali-
serade marknadsstrategin. Konkurrensen gick mot färre och större 
leverantörer av hela system och lösningar.

Sandvik Mining and Construction hade ett mycket brett produkt-
program för gruv- och anläggningskunderna. Bredare än Atlas Copco 
på gruvbrytning, eftersom österrikiska Voest-Alpine Bergtechnik för-
de in kolbrytning, men smalare på anläggningsindustrin. Av de ameri-
kanska konkurrenterna har tidigare jätten Ingersoll Rand sålt av vissa 
verksamheter medan amerikanska Bucyrus expanderat snabbt genom 

förvärv för att sedan bli uppköpt av Caterpillar. Utvecklingen gick mot 
helhetslösningar i stället för enskilda produkter och framväxten av de 
tre stora leverantörerna speglade detta. 

Till skillnad från Sandvik Tooling hade till exempel Sandvik Mining 
and Construction inte några överlappande produkter på samma mark-
nader. En kund inom något av gruvområdena eller från anläggnings-
branschen fick därför ofta vända sig till flera olika Sandvik-bolag. En 
del kunder protesterade mot detta. Man fann också genom kundunder-
sökningar att koncernens flora av varumärken var ganska svag, i jämfö-
relse med konkurrenterna.

År 2005 valde affärsområde Mining and Constructions nya ledning 
att organisera om verksamheten så att sju produktområden blev fyra 
kundsegment: Underground Soft Rock Mining, Surface Mining, 
Underground Hard Rock Mining och Construction, tre områden för 
gruvor och en för anläggningsindustri. Därefter kom beslutet att alla 
maskiner och produkter inom dessa områden skulle marknadsföras 
under varumärket Sandvik.

Även en ny designfilosofi med enhetlig färgsättning infördes för alla 
maskiner. Beslutet att ge upp flera starka varumärken inom sina nischer 
framstod som djärvt, men den totala nyttan övervägde. 

Därefter följde ett omfattande arbete att skapa nya system för logistik, 
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ekonomistyrning, forskning och utveckling och andra interna proces-
ser. Fördelen med det nya blev inte bara bättre effektivitet i den befint-
liga organisationen utan också större möjligheter att snabbt inordna 
nyförvärv på rätt plats i affärsområdet. Den nya organisationen fick 
större fokus på service och längre kundrelationer.

Det som skiljer gruvmarknaden från många andra är den jämna för-
delningen över jordklotet. Råvarutillgångarna finns ofta i stora glesbe-
byggda områden. Men bakom den boom som följt efter den senaste 
krisen i världsekonomin finns Kinas stora infrastrukturprogram som 
kräver metaller och byggmaterial till stora anläggningsprojekt. En av 
Sandviks största fabriker för gruvutrustning finns numera i Kina.  
År 2005 hade affärsområdet inte ens produktion i landet.

Produktmässigt var Sandvik Mining and Construction en helt ny 
företeelse i den långa Sandvik-historien. Aldrig, med undantag för Spoo-
ners korta epok för livsmedelsutrustningar på 1980-talet, hade Sandvik-
tekniker utvecklat maskiner och stora utrustningar på löpande band. 
Borriggar, lastare, transportsystem och krossutrustning lanserades i en 
strid ström. Särskilt intressant var det kommersiella konceptet Automine, 
automatisering och fjärrstyrning av gruvmaskiner som prövades hos den 
kanadensiska kunden Inco och i svenska LKAB. År 2004 installerades ett 
omfattande automatiskt system för lastning och lossning i företaget El 
Tenientes underjordsgruva Pipa Norte, i Chile. En serie lastare utveckla-
des för gruvgångar med låg höjd, till exempel platinagruvor. Bland det 
spektakulära var också så kallade blindhålssystem. Blindhålen kan borras 
vertikalt uppåt från brytningsnivå till speciella transportgångar. 

Gruvtekniken var under stark teknisk utveckling och de stora gruv-
kunderna i länder som Australien och Brasilien drev säkerhetskrav som 
fick mycket tydliga resultat.

Men den globala kris som började hösten 2008 avslöjade svagheter i 
affärsområdet. Sandvik Mining and Construction drabbades hårdare 
än sina huvudkonkurrenter och särskilt för anläggningsverksamheten 
blev återhämtningen svag.

Sambandet mellan den stora verksamheten för gruvindustrin och 
den mindre för anläggningsindustrin är inte så starkt att de passar frik-
tionsfritt i samma organisation. Tekniken kan vara gemensam men 
marknaderna skiljer sig för mycket. Gruvbranschen har få och stora 
kunder med stort fokus på produktivitet, skräddarsydda lösningar och 
efterservice. Relationen mellan leverantör och kund är mycket intensiv 
och stark. Anläggningssidan är distributörsdriven och har kunder som 
är beredda att kompromissa om de får ett bra priserbjudande. Pressade 
marginaler gör att lönsamheten blir sämre.

I fortsättningen drivs därför verksamheten för gruv- respektive 
anläggningsindustrin i två separata organisationer, Sandvik Mining 
och Sandvik Construction. Den ena, Sandvik Mining, kommer att ha 
sitt huvudkontor i Amsterdam på grund av att denna stad visat sig ha 
optimala flygförbindelser med gruvnäringens olika marknader och 
därmed stor attraktionskraft för specialister inom branschen. Det är 
en fingervisning om hur lokaliseringsmönstren för styrning av global 
verksamhet utvecklas. Målen för verksamheten är dels att försvara den 
ledarplats som redan erövrats och dels att höja lönsamheten till samma 
nivå som huvudkonkurrenterna. Eftersom Sandvik Mining redan har 
en rörelsemarginal på 17 procent och en avkastning på sysselsatt kapi-
tal på 35 procent våren 2011 handlar det om att gå från mycket hög 
lönsamhet till ännu högre.

Sandvik Construction, mindre än en tredjedel så stor som Sandvik 
Mining, har ett litet huvudkontor i Stockholm och en stor resursenhet i 
Shanghai, mitt i den största marknaden. Affärsområdets plats i Sand-
vik-organisationen är inte lika självklar och det krävs enligt koncern-
ledningen en klart förbättrad lönsamhet inom två tre år. Därefter ska 
olika alternativ utvärderas för tillväxt och expansion, eller, om inte en 
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acceptabel lönsamhetsnivå nås, en bedömning göras om avyttring av 
hela eller delar av affärsområdet. Jämförbara lönsamhetstal våren 2011 
var 5 procent i marginal och 11 procent i avkastning, en tredjedel av 
gruvmaskinernas nivå alltså.

Inom skärande bearbetning erövrade Sandvik världsledarskapet i slutet 
av 1980-talet, och affärsområdet Sandvik Tooling blev koncernens  
största decenniet därpå. Med nya forskningsinsatser hindrade koncer-
nen tekniken från att stagnera. De amerikanska konkurrenterna valde 
en egen väg. Företag som Carboloy och Valenite sågs exempelvis som 
mjölkningsprojekt i en så kallad mogen bransch som hade nått ”vägs 
ände”. Det var därför de förlorade sitt övertag på hemmamarknaden 
och blev uppköpskandidater för Seco Tools respektive Sandvik. 

I det nya Kina fick företaget, som en av få globala aktörer, tillstånd  
att starta ett helägt tillverkningsbolag för hårdmetallprodukter. Den 
kinesiska industrin hade inte råd att avstå från företagets teknik. I östra 
Europa köpte Sandvik Coromant upp de stora konkurrenterna. De nära-
liggande snabbstålsföretagen inom nyförvärvade CTT Tools utveckla-
des på samma sätt. Problemet som framstod allt tydligare var bristen på 
samordning och synergieffekter.
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Hur organiserar man en så brokig samling av nya och gamla verksam-
heter, av förvärvade bolag och organiskt framväxta? Ledningen för 
Sandvik Coromant, som i praktiken också var ledare för alla de andra 
verktygsvarumärkena i koncernen, genomförde ett strategiarbete. En ny 
organisation byggdes upp med resurser från varje ingående företag. Den 
centrala organisationen blev inte större utan snarare något mindre, trots 
att det nya Sandvik Tooling fick en ledning som var separerad från Sand-
vik Coromant, vilken dock fortfarande var främst, men bland likar.

Det var i denna process som två nya stora internationella affärer 
mognade. Den ena var det tyska och mycket välskötta familjeföretaget 
Walter AG, där grundaren inte hade några efterträdare inom familjen 
och ville placera sitt företag så strategiskt gynnsamt som möjligt. Det 
behövdes långa gemensamma diskussioner med tyska kartellmyndig-
heter innan det blev grönt ljus. Walter skulle få fortsätta att utveckla sin 
profil och konkurrenskraft även under Sandvik Tooling.

Det andra företaget som stod öppet för förvärv var nämnda nord-
amerikanska Valenite, som i likhet med Carboloy behövde en nytänd-
ning. Även Valenite skulle jobba vidare från sin historiska bas, som i 
detta fall mycket handlade om biltillverkare.

En kundundersökning som Sandvik låtit genomföra visade att kun-
der som köpte skärverktyg ville ha alternativa leverantörer för att få 
olika angreppssätt. Verktygsanvändare inom samma kundföretag kun-
de favorisera olika varumärken. 

Kunder uppskattar skillnader i erbjudanden. I Frankrike till exem-
pel visste naturligtvis biltillverkare och andra företag sedan länge att 
”3S” (Sandvik Coromant, Seco och Safety) fanns inom samma kon-
cern, men inköparna såg dem ändå som skilda erbjudanden med långa 
traditioner.

Därför tog Sandvik Tooling, till skillnad från Sandvik Mining 
and Construction, beslutet att fortsätta med olika varumärken som 
stod fria att utforma var sitt erbjudande på marknaden. Om Sand-
vik Coromant uppfattades som fullsortimentsleverantören och 
marknads ledaren så var tyska Walter, till exempel, mer nischleveran-
tören med tekniska spec ialiteter. Safety var å andra sidan något av ett 
specialmärke för bil kunder och senare förvärvade Wolfram Bergbau 
var inriktat på ett avgränsat område. I ett avseende skulle man inte 
konkurrera och det var pris. Låg prissegmentet på marknaden fick 
andra slåss om. När en kund köpte varumärken som Sandvik Coro-
mant, Walter, Diamond Innovations och Wolfram ingick de alltså alla 
i Sandvik-familjen, vilket också gäller Seco Tools som ingår i affärs-
område Sandvik Machining Solutions från 2012. 
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Sandvik Machining Solutions behär skar verkstadsindustrins centrala 
teknikområde, skärande metallbear bet ning. Här är Sandvik mark-
nads- och världsledande, oavsett produkter eller teknik. För Sandvik och 
konkurrenterna har därför den ständigt på gående lanseringen av nya 
produkter och produktionsmetoder varit avgörande för den positiva 
utvecklingen. Det behövs inte många års inno vationssvacka för att kon-
kurrenterna ska vara ikapp eller förbi. Med omkring sex procent av 
omsättningen i forskning och utveckling är Sandvik Machining Solu-
tions branschens ledande kunskapsföretag, vilket också förklarar fram-
gångarna och den starka marknadspositionen.

Förvärvet av det österrikiska företaget Wolfram Bergbau år 2009 
gjorde att Sandvik fick bättre kontroll över tillgången på volfram, en av 
de viktigaste beståndsdelarna i hårdmetallprodukterna. Wolfram har 
ledande kunskap om volframproduktion, från gruva till färdigt vol-
framkarbidpulver, och har en kostnadseffektiv anläggning för att ta 
tillvara återvunnet material. Förvärvet av det tidigare General Electric-
ägda nord amerikanska företaget Diamond Innovations år 2007 innebar 
att Sandvik fick tillgång till världsledande kunskap om och produktion 
av superhårda material som syntetisk diamant och kubisk bornitrid. 
Dessa material används för att skapa särskilt slitstarka produkter för 
metall bearbetning.

Traditionellt utvecklades maskiner och verktyg var för sig men efter 
hand anpassade fler och fler maskintillverkare sina produkter efter 
verktygens möjligheter. Fördelarna är att maskinerna kan utnyttjas 
bättre, mångsidigare och mer produktivt. Med Coromant Capto, till 
exempel, kan kunden svarva, fräsa och borra i samma maskin genom 
snabba omställningar utan att kvaliteten och noggrannheten försäm-
ras. Det gynnar inte minst små kunder.

Verktygsutgifterna är bara en liten del av den totala produktionskost-
naden, men har avgörande inflytande på produktiviteten och lönsamhe-
ten. Sandvik säljer produktivitet och kostnadsbesparingar. Det finns en 
rad avancerade produkter av olika hårda material och för skiftande 
användningar. Kunderna finns främst inom verkstadsindustri, flyg- och 
fordonsindustri, olje- och gasutvinning samt elektronik- och medicin-
teknisk industri. De använder företagets produkter för att bearbeta stål, 
gjutjärn, aluminium, titan, kompositer och andra moderna material.

De största geografiska marknaderna är Europa, Nord- och Syd-
amerika samt Asien. I Europa tog Sandvik tidigt ledningen men i USA 
och övriga Nordamerika kom genombrottet senare, på 1980-talet.  
I Asien finns fyra japanska konkurrenter, Mitsubishi, Sumitomo, 
Toshiba och Kyocera som tillsammans är större än Sandvik. Men kon-

cernen är ledare i Kina och den kinesiska marknaden ser ut att etablera 
sig som den största för Sandvik Machining Solutions. Eftersom kon-
kurrensen i de olika kundsegmenten ofta driver fram allt lättare och 
starkare komponenter innebär det svårare utmaningar för verktygsle-
verantörerna. Lättare material är som nämnts generellt sett mer svår-
bearbetade och kräver allt mer avancerade verktyg som också slits snab-
bare. Den utvecklingen gynnar Sandvik.

Det gäller att snabbt distribuera produkter tillverkade efter exakt 
samma normer, var kunderna än befinner sig i världen. De är tillverkade 
i främst hårdmetall men också i andra hårda material som syntetisk 
diamant, kubisk bornitrid, keramer och snabbstål.

Sandvik brukar hävda att rätt verktygsval kan betyda så mycket som 
20 procent av totalkostnaden för kunden medan själva verktygskostna-
den är betydligt mindre. Sandvik Machining Solutions kan som global 
leverantör erbjuda kunderna ett trettiotal applikationscentrum, pro-
duktivitetscentrum och liknande i världen och har styrkan att introdu-
cera ett stort antal nya produkter varje år. Det ger försteg i konkurren-
sen, inte bara hos de stora kunderna.

I det strategiarbete som den nya koncernledningen genomförde efter 
krisen såg man Sandvik Tooling som för brett efter expansionen genom 
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företagsförvärv under senare år. För att få en bättre fokusering på kärn-
affären bildades det mer avgränsade Sandvik Machining Solutions som 
ska stärka det globala ledarskapet inom avancerad metallbearbetning 
och undersöka möjligheterna att bredda erbjudandet. Tillväxten och 
lönsamheten ska förbättras. 

Den verksamhet som inte hörde till kärnan i affärsområdet flyttades 
till ett nytt mer finansiellt drivet affärsområde, Sandvik Venture. I det 
ingår produktområden som har begränsade kopplingar till övriga 
affärsområden. Här återfinns Sandvik Process Systems, Sandvik Hard 
Materials, Diamond Innovations, Wolfram, Dormer samt de delar av 
Sandvik MedTech, som omfattar medicinska instrument och implantat. 
Uppdraget för affärsområdet är att skapa möjligheter för tillväxt och 
lönsamhet i mindre men attraktiva och snabbväxande verksamheter. 

Sandvik Machining Solutions är i sin nya form, med Sandvik Coro-
mant, Walter, Safety och enligt planen Seco Tools, något mindre än 
största affärsområdet Mining, även om rörelseresultatet fortfarande 
är bäst. Rörelsemarginalen är respektingivande 26 procent och 
avkastningen på sysselsatt kapital 31 procent våren 2011. Några stora 
kliv lönsamhetsmässigt är knappast möjliga, men tillväxten kan bli 
bättre. 

Sandviks affärsområde Materials Technology omfattar stålverksamhe-
ten, som var koncernens första.

I dag förknippas affärsområdet med avancerad materialteknik för 
de mest krävande industrierna och miljöerna, nya innovationer och 
begrepp som superlegeringar och nanoteknologi. Som en konsekvens 
av den ständigt pågående materialevolutionen har det gamla kolstålet 
försvunnit sedan länge. Affärsområdet är positionerat för att kunna 
spela en viktig roll i den pågående utvecklingen inom energisektorn, 
både vad gäller traditionella energislag som olja, gas och kärnkraft 
och förnybar energi genom bränsleceller och solceller.

Kärnkraftskunderna blev inte så många som visionärerna inom 
Sandvik hade hoppats under pionjärtiden på 1960-talet, då rörverk 
efter rörverk byggdes. Men kanske var kärnkraftsstoppet i världen 
den bidragande orsaken till att Sandvik ganska smärtfritt kunde eta-
blera sig som världstvåa efter japanska Sumitomo på så kallade söm-
lösa rör, där kärnkraftverken var en viktig kund. Om skärande bear-
betning på hårdmetallområdet karaktäriserades av ganska små 
verktyg och komponenter som såldes till en mängd olika kunder så 
blev rörproduktionen mer spektakulär med mycket stora anläggningar 
för olika tillverkningssteg. Renlighetskrav som påminde om sjuk-
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husens förenades med stålverkets uppvisning av krafter och värme-
skillnader. Varje kund förhandlade utifrån specifika krav på säkerhet 
och hållbarhet.

År 1992 valde Sandvik och japanska Sumitomo att samarbeta om en 
ny stor anläggning för extrusion av sömlösa rostfria rör i USA. Japa-
nerna sköt till 30 procent i svenskarnas utbyggnad av den lyckade verk-
samheten för stegvalsning av rör som hade funnits i Scranton, USA. 
Anledningen till att inte konkurrenter strömmade in i marknads-
nischen sömlösa rör var också att svetsade rör hela tiden tog marknads-
andelar. De var billigare att tillverka och svetsmetoderna blev allt bättre. 
Sömlösa rör kunde därför försvara sin ställning endast när kraven var 
extrema och viss tjocklek erfordrades. 

Typiska exempel på sömlösa rör var ånggeneratorrör för tryckvatten-
reaktorer och värmeväxlarrör för kokarreaktorer och för stora kemiska 
anläggningar och pappersmassefabriker. En annan produkt var så kallade 
rostfria ämnesrör i standardiserade dimensioner som såldes till mekanisk 
verkstadsindustri för tillverkning av konstruktionsdetaljer. Material-
teknologikunnandet i Sandvik gjorde att olika materialkvaliteter kunde 
utvecklas som passade för särskilt krävande områden; för oljeraffina-
derier, fosforsyrafabriker och oljekällor i extremt korrosiva miljöer. Med 
så kallade kompoundrör, som består av två olika material, kunde man 
klara reaktiva kemikalier från utsidan och högt tryck från insidan.

Ett utvecklingsprojekt som tidigt satte hela Sandviks materialtek-
niska kunskaper på prov var de tidigare nämnda navelsträngsrören (så 
kallade umbilicalsrör) som kom i början av 1980-talet när världens olje-
industri började operera på allt större havsdjup. 

I nära samarbete med kunderna löste Sandvik Materials Technology 
steg för steg de materialtekniska problemen och en rad material som 
blivit allt mer avancerade har under åren utvecklats och introducerats 
för detta ändamål.

Precis som navelsträngsrören nådde Sandviks rostfria rör i mycket 
grova dimensioner stora framgångar inom utvinning av olja och gas. 
Materialteknikerna satsade också på helt nya områden genom företags-
förvärv. När Kanthal förvärvades 1997 hade det hunnit utveckla världs-
marknadens mest kompletta sortiment av motståndsmaterial av metall-
ler och keramer för uppvärmning samt bimetaller för att mäta, styra 
och kontrollera temperaturer. Det tidigare bolaget Kanthals verksam-
het integrerades så småningom med Sandviks trådverksamhet. Kanthal 
upphörde därmed som bolagsnamn, men finns fortfarande kvar som 
Sandviks varumärke för värmerelaterade produkter. 

Medan skärverktygen och bergborrarna repade sig från var sin kris 
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och erövrade världsledarskap fortsatte den ursprungliga stålverksam-
heten att bara vara en överlevare. Verksamheten gick alltid med över-
skott men detta var för litet för att vara en del av Sandvik. Affärsområdet 
svarade sällan för mer än en femtedel av koncernens resultat. 

Stålområdet framstod inte längre lika centralt i koncernen, trots en 
del satsningar på rörsidan och förvärvet av Kanthal. Utan avancerat 
materialkunnande fanns dock en uppenbar risk att Sandvik måste tacka 
nej till nya framtidsmöjligheter.

Sandvik Materials Technology var resultatet av mer än 140 års mate-
rialevolution och specialisering. Somligt hade klarat sig och annat hade 
rensats ut så att det nu fanns ungefär 50 produktionsenheter och fler än 
8 000 anställda. Omkring 30 bolag världen över sålde Sandvik-produkter 
som var av de mest skilda slag – den gemensamma nämnaren var dock de 
avancerade materialfamiljerna samt en världsledande metallurgi och 
FoU-verksamhet. Förädlingsgraden var så hög att det snarare handlade 
om verkstadsprodukter än om handelsfärdigt stål. En ny ledning starta-
de ett mycket systematiskt förändrings- och utvecklingsprogram som 
gick ut på att utveckla arbetsprocesserna och sedan sprida de bästa och 
mest effektiva arbetssätten (”best practice”) i organisationen. Man 
investerade rejält för att vidareutveckla produktportföljen och satsade på 
att öka produktiviteten i produktion, logistik och säljorganisation. 

Kompoundrör för sodahus

pannor inom massaindustrin. 

Ett yttre, rostfritt skikt skyd

dar mot korrosiva rökgaser. Ett 

inre skikt i låglegerat material 

fungerar bra mot ång och  

vattensidan.

Tillverkning av hydraulik  

och instrumentrör i Arnprior,  

Kanada.



277

Produktportföljen speglade tydligt den förändringen. När föränd-
rings arbetet började var cirka fem procent av försäljningen produkter 
som lanserats de fem senaste åren. Den andelen var tio år senare fyra 
gånger större och målet är att pressa upp den mot en fjärdedel av försälj-
ningen. Nyckeln till en sådan ständig och snabb produktförändring är 
kortare ledtider i produktutvecklingen och en raskare avveckling av 
mer standardiserade produkter. Ambitionen är att det ska ta mellan ett 
och tre år att gå från idé till marknadslansering, vilket är en ovanligt 
kort tid i branschen. Produkter och material som lätt kan kopieras av 
andra måste fasas ut.

Vanligt kolstål som från början dominerade marknaden förekommer 
inte längre och vanliga rostfria kvaliteter är också på väg ut. Tre fjärde-
delar av de material som affärsområdet arbetar med är specialiserade 
legeringar och så kallade superlegeringar, och en tredjedel är helt unika 
för Sandvik.

Framtiden för Sandvik Materials Technology ligger inom ett fåtal 
mycket avancerade materialområden där få konkurrenter, ofta ingen 
annan, har ett liknande kunnande. En viktig förutsättning för att kun-
na fortsätta materialevolutionen är affärsområdets enhet för material-
forskning som tillhör världens främsta. Dessutom krävs kompetens och 
effektivitet i alla förädlingsled.

Pulverteknologin är ett exempel som håller på att ta andelar från den 
konventionella metallurgin. Affärsområdet har genom företagsförvärv 
och samarbete med andra företag stärkt sin position inom pulvertekno-
logiområdet, bland annat för den snabbt växande energisektorn. 
Genom pulverteknologin kan till exempel produktformerna skräddar-
sys exakt enligt kundernas önskemål.

Om materialvalet avgränsas betyder inte det att kunderna kommer 
från färre branscher. När ett oljebolag vill ha rör för långvarig djup-
havsanvändning, energibolag vill ha komponenter som klarar extremt 
höga temperaturer eller gödseltillverkare söker rör som minimerar ris-
ken för explosioner, till exempel, är lösningen på problemen att hämta 
inom en och samma materialfamilj. Det gäller även industrin för medi-
cinska produkter där Sandvik levererar högrena, rostfria material samt 
titanlegeringar för ortopediska implantat, kirurgiska instrument och 
pacemakers. Den gemensamma nämnaren i samtliga fall är extrema 
krav på materialteknologi och att göra det omöjliga möjligt.

Hur ser framtiden ut? Var finns marknadspositionerna och var finns 
tillväxten?

Det mesta talar för det snabbt växande energisegmentet som redan i 
dag är affärsområdets största. Det är här som den kraftigaste till-
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växten kan väntas. Sandvik har sin gamla ställning inom kärnkrafts-
rör. Även om utbyggnaden skulle mattas efter Fukushima-katastrofen 
i Japan 2011 kommer fokuseringen på ökad säkerhet sannolikt att 
gynna leverantörer med avancerad teknik som kan bidra till säkrare 
anläggningar.

Samma sak gäller oljeborrningen till havs. När orkanen Katrina 
drog fram över södra USA 2005 var det inte bara staden New Orleans 
som dränktes, också tio oljeborrplattformar slet sig. Att styra oljekällor 
från land ter sig säkrare, vilket kräver ännu längre navelsträngskablar 
och oljeledningar. Kraven på material- och rörteknik stegras därmed 
hela tiden.

Sandvik Materials Technology har ett brett program av specialpro-
dukter till olja, gas och annan kraftgenerering, både rör och olika kom-
ponenter. När det gäller nya energikällor så finns det belagda material 
för bränsleceller, solcellspaneler och komponenter till termisk energi, 
stirlingmotorer och vindkraft.
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Kanske kommer nästa stora satsningsområde från någon av dessa 
sektorer. Utmaningen för den nya affärsområdesledningen är nu att 
visa att de traditionella produktlinjerna kan bli lika lönsamma som de 
inom gruvmaskiner eller verktyg för metallbearbetning. De skärpta 
lönsamhetskraven innebär att affärsområdets resultat inom två tre år 
måste bli klart bättre för att alternativ för tillväxt eller expansion ska 
komma ifråga. 

Tre affärsområden har alltså blivit fem, där Sandvik Mining och 
Sandvik Machining Solutions har offensiva strategier. De ska fortsätta 
att försvara ledarpositionerna inom gruv- respektive verkstadsindustri-
erna. Sandvik Materials Technologys och Sandvik Constructions vik-
tigaste mål blir i stället att åstadkomma lönsamhet i sina respektive 
verksamheter. Om detta inte visar sig vara möjligt krävs struktur-
lösningar. Sandvik Materials Technology är tredje största affärsområ-
det men i andradivisionen när det gäller resultat. 

I det mer entreprenöriella Sandvik Venture ryms verksamheter av 
olika slag. Hit flyttades bland annat Sandvik Process Systems. Verksam-
heten inom de medicintekniska företagsförvärv som genomförts och 
som inte motsvarat förväntningarna fördes också till detta affärsområ-
de, efter avskrivningar på 1,2 miljarder kronor. En process för avyttring 
av denna del inleddes under 2011. Andra delar i affärsområdet är strate-
giska, även om de inte kan integreras, och kan utvecklas i sökandet efter 
nya satsningsområden för teknikkoncernen Sandvik.
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U nder 1990-talet blev Sandvik, från att ha varit ett internatio-
nellt företag, allt mer globaliserat. Nätet av dotterbolag, 
stödproduktion och service byggdes visserligen ut redan 
efter andra världskriget men nu förvärvades och etablerades 

företag och enheter av en helt annan självständighet och tyngd. Distri-
butionen, lagerhållningen och informationen anpassades till detta. 
Sverigemarknaden krympte i betydelse så att den när detta skrivs ligger 
efter USA, Australien, Tyskland, Kina och Sydafrika i omsättning. 
Andelen medarbetare i Sverige är nu omkring 20 procent.

Det är svårt att dra definitiva slutsatser om en period som fortfarande 
pågår. Men klart är att den epok i världsekonomin som började på 
1990-talet är en av de mest omvälvande i den ekonomiska historien. 
Sandvik anpassade sig snabbt till de nya möjligheterna.

När Sandvik föddes på 1800-talet var världsekonomin präglad av 
frihandel och kolonialmakter, men den delades sedan upp i protektio-
nistiska block efter första världskriget. Under 1990-talet fick till slut 
världen se östblockets Comecon, Kina och de rika ländernas OECD 
integreras i samma liberala system.

Det skedde en veritabel revolution när Sovjetunionen drog tillbaka 
sina trupper från Östeuropa och Indien presenterade en ny ekonomisk 
politik. Kina hade redan tidigare anammat konkurrens i sin ekonomi. 

Den så kallade Uruguayrundan om frihandel drog visserligen ut på 
tiden men det blev ingen nackdel med tanke på att frihandelsvindarna 
bara blåste starkare. Maastrichtavtalet gjorde Europa till en samman-
hängande marknad och privatiseringar av statliga företag pågick över-
allt. Man fick gå tillbaka till tiden före 1880 för att finna liknande starka 
liberala vindstötar.

Som om inte detta skulle räcka kom det världsvida informationsnätet 
internet och successivt knöt samman världens företag i ett finmaskigt 
och supereffektivt elektroniskt system.

Jätteekonomin Kina frustade fram genom hela decenniet och även in 
i nästa med en halsbrytande takt. Ekonomin blev ungefär sex gånger 
större fram till det ögonblick då landet kunde demonstrera sin nya 
modernitet i samband med Olympiska sommarspelen 2008. Jämfört 
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med detta förbleknar hittills allt, men det är förstås Japan som varit före-
bilden.

Länder från helt olika miljöer, som Indien, Chile, Irland, Kanada 
och Israel, lade också in en ny växel och presterade en tillväxt som inne-
bar fördubbling av bruttonationalprodukten på drygt ett decennium.

Sandvik-koncernens egen nya globaliseringsvåg började i dotterbo-
laget Seco Tools med förvärvet av Carboloy år 1987 då Sandvik Coro-
mants gamla ärkekonkurrent försvann. Ett annat intressant förvärv vid 
den här tiden var brittiska T I Stainless Tubes, en traditionell konkur-
rent på rörsidan.

År 1988 förvärvades Mission Drilling Products med sänkborrut-
rustning. Svenska verktygskoncernen Bahco med stor utlandsorganisa-
tion togs över år 1991. Året därpå kom som nämnts snabbstålsföretaget 
CTT som på samma sätt tillförde många bolag utanför Sverige.

I det forna Östeuropa kom ett polskt tillverkningsföretag in från 
Tamrock och Voest-Alpine Bergtechnik. Sandviks företagsledning 
visade stort intresse för östra Europa efter Sovjetunionens fall och redan 
1991 gjordes investeringar i Ryssland, Ungern, Tjeckien, Slovakien och 
Bulgarien. Små verktygsföretag övertogs i östra Tyskland och Serbien 
och östkampanjen kröntes 1994 med övertagandet av Rysslands största 
hårdmetallföretag. Andra förvärv var rörtillverkaren Chomutov i 
Tjeckien och verktygsföretaget Baildonit i Polen. Med facit i hand var 
Sandvik-folket lite för heta på gröten i Östeuropa. Man underskattade 
den tid det skulle ta för länderna att gå från planekonomi till marknads-
ekonomi.

Hösten 1994 tog Sandviks styrelse beslut om en ny strategi för östra 
Europa, Indien, Kina och Sydostasien under intryck av utvecklingen 
där. Det helägda dotterbolaget Sandvik China bildades i Beijing och 
tillverkningsenheten för verktyg i närbelägna Langfang invigdes sam-
ma år. Fyra nya filialkontor startades i Kina. 

I Indien inleddes 1997 produktion av gängtappar under det nya varu-
märket Titex. Även kapaciteten för solida hårdmetallborrar ökades. 
Restriktionerna på den här marknaden släpptes efter hand. 

Avgörande för globaliseringen blev också de förvärv som ledde till 
bildandet av affärsområde Sandvik Mining and Construction, med 
koncernens erbjudande för gruv- och anläggningsindustrin. Det har 
senare delats i två affärsområden. Av cirka 16 000 anställda i dessa verk-
samheter finns bara omkring en tiondel i Sverige. Expansionen inom 
området gruvmaskiner har också förstärkt Sandviks rörelse söderut 
och österut i världen.

Man kan berätta historien om Sandvik från många olika geografiska 
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utgångspunkter, vilket visas av den strida ström av jubileumsskrifter 
från Sandviks dotterbolag i en rad olika länder. I det här kapitlet presen-
teras evolutionen av verksamheten på de omsättningsmässigt största 
marknaderna under främst de senaste två decennierna.

Sex av dessa marknader är fortfarande europeiska och Europa svara-
de för knappt 40 procent av koncernenens försäljning 2010. Den ande-
len var betydligt större från början och den kommer i takt med expan-
sionen på de asiatiska marknaderna att krympa ytterligare i framtiden 
när Sandviks verksamhet växer i öster.

Tyskland, som i dag är koncernens tredje största marknad och klart 
störst i Europa, har alltid varit en nyckelmarknad för Sandvik och tidvis 
den allra största marknaden utanför Sverige. Från det nya Tyskland 
som bildats 1871 efter tysk-franska kriget kom konkurrens och impul-
ser. Hårdmetallen utvecklades senare av Krupp som redan från början 
var en stor stålkonkurrent.

Efter andra världskriget startade Sandvikens Jernverk på nytt i Stutt-
gart respektive Leipzig i det delade Tyskland. Verksamheten i Leipzig 
stängdes dock ner av de östtyska myndigheterna inom kort. Framgång-
arna i Västtyskland blev stora för både stålprodukter och metallverktyg. 
Landet utvecklades till den största marknaden utanför Sverige innan 
genombrottet kom i USA. Verksamheten byggdes upp i Düsseldorf där 
dotterbolaget antog namnet Sandvikstahl GmbH, senare Sandvik 
GmbH och numera Sandvik Holding GmbH. En lång period av för-
värv och utbyggnad av produktionskapaciteten följde därefter. År 1994 
försökte Sandvik köpa ärkefienden Krupp Widia men fick nej av kon-
kurrensmyndigheterna, men senare blev Walter år 2003 ett tungt varu-
märke inom koncernen. 

Sandvik Machining Solutions har den mest omfattande verksamhe-
ten på den tyska marknaden och tyska kunder är bland de mest krävan-
de i världen. Den finmekaniska industrin, vindkraftsindustrin och 
underleverantörerna till fordonsindustrin kan betecknas som några av 
affärsområdets nyckelkunder i modern tid. Det illustreras bland annat 
av ett applikationscentrum för bilindustrin utanför Stuttgart och en 
utbyggnad av kapaciteten vid tillverkningsenheten för skärande verk-
tyg i Schmalkalden. Walter har storsatsat på en ny tillverkningsenhet i 
Münsingen.

Även de andra affärsområdena har stark teknisk förankring på denna 
avancerade marknad. Sandvik Minings komponenter från Tyskland 
spelar till exempel en stor roll i olika system för transport och hantering 
av material. Och bland kunderna till Sandvik Materials Technology har 
särskilt den avancerade kemiska industrin varit viktig. Men praktiskt 

taget alla tyska tillverkningsgrenar har påverkat Sandvik inom material-
området. Lagret i Düsseldorf och senare i Venlo, Nederländerna, har 
genom åren försett ett stort antal tyska kunder med högspecialiserade 
rostfria produkter inom rör, band, tråd och stång.

En annan viktig marknad för Sandvik är Frankrike. I början av 
1980-talet var landet Sandviks tredje största marknad efter Storbritan-
nien och USA. Det var bara i Sverige och Storbritannien som Sandvik 
hade fler medarbetare. Relativt nyförvärvade bolag som Le Burin, Brous-
saud, Safety, Tobler och Eurotungstene låg då bakom Sandviks starka 
närvaro. Alla bolag utom Safety och en del av Eurotungstene (som förts 
till Sandvik Hard Materials) har försvunnit eller sålts sedan dess, men 
andra har kommit i deras ställe så att det i dag finns betydligt fler franska 
medarbetare i koncernen. Som framgått spelade den franske agenten en 
viktig roll som nytänkare i Sandviks unga år. Första franska dotterbola-
get kom 1923 och det var i Frankrike som Atlas Diesel och Sandvik fick 
sitt genombrott med ”den svenska metoden” för bergbrytning. Ett annat 
klassiskt genombrott i Frankrike var kvalitetsrör till flygplansprojektet 
Concorde och det stora kärnkraftsprogrammet i landet. 

Det som kännetecknat Frankrike är ofta ett nära samarbete med 
stora företag. Renault har exempelvis spelat en stor roll i Sandviks 
utveckling för bilkunder och flygmotortillverkaren Snecma har varit 
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en annan kund med de krav som skärande bearbetning av nya material 
ställer. Rakbladstillverkaren Bic har också varit en sådan kundrelation. 
Franskt kunnande har således påverkat utvecklingen av både Sandviks 
hårdmetallprodukter och företagets stålkvaliteter. Den franska kompe-
tensen inom till exempel bil-, flyg- samt livsmedelsindustri är förkla-
ringen till Sandviks fortsatt starka närvaro i landet.

Italien tillhör också Sandviks största marknader. Precis som andra 
stora länder i Europa var Italien en av de marknader som Sandvik bear-
betade först. Under mellankrigstiden förvärvades en sågtillverkare, och 
skrivmaskinstillverkaren Olivetti var kund redan 1911. Men riktig fart 
tog verksamheten först på 1960-talet då landet hade en period av snabb 
ekonomisk tillväxt och byggde ut sin verkstadsindustri. I början av 
1970-talet arbetade 600 personer för Sandvik i Italien i sju olika filialer 
till huvudverksamheten i Milano. Italien blev den sjätte största mark-
naden utanför Sverige och genom de olika företagsköpen på 1990-talet, 
bland annat av en fabrik för tillverkning av snabbstålsverktyg i Rovereto 
1992, intog Italien en period tredjeplatsen efter USA och Tyskland. 

Förklaringen till den starka italienska fokuseringen är den avancera-
de industrin i norra delen av landet. Kunderna inom metallbearbetning 
finns bland formtillverkare, energiföretag, bil- och flygindustrin samt 
hela den mekaniska industrin. Koncernen är också ledare inom stål-
bandsbaserade system för olje- och gas-, kemi- och livsmedelsindustrin, 
liksom för system för värmebehandling inom glas- och bilindustrin 
bland annat. Rörsidan har stora kunder inom exempelvis olje- och gas-, 
kemi- , process- och livsmedelsindustrin. Sandvik Construction har 
framför allt fått stora order från Italiens motorvägsprojekt.

Även Ryssland har spelat större roll under historien än vad många kän-
ner till. Det var order på hjulringar från den ryska järnvägsutbyggnaden 
som gjorde att det unga Jernverket kunde överleva sin första kris på 
1800-talet. Och det nya dotterbolaget Tamrock från Finland, som 
jämte Sandvik Rock Tools blev kärna i Sandvik Mining and Construc-
tion på 1990-talet, hade en lång historia på den sovjetiska marknaden. 
Utan denna hade knappast Tamrock kunnat etableras så snabbt även 
om det blev till nackdel för en tid när Sovjetunionen rasade samman 
och efterfrågan markant avtog. 

Sovjetunionen byggde en egen hårdmetallfabrik redan på 1930-talet 
och Sandvik fick en del affärer med den stora planekonomin i öst, bland 
annat verktygsteknik till ett bilprojekt på 1970-talet. År 1995 kunde 
Sandvik ta över den ledande ryska hårdmetalltillverkaren Moskovsky 
Kombinat Tverdykh Splavov, som i dag är en av de regionala stödje-

punkterna i Sandvik Machining Solutions organisation. Stora investe-
ringar i anläggningen har gjorts sedan förvärvet. 

Den starka betoningen på olja, gas och metaller som den ryska ekono-
min har präglar koncernens affärer. Särskilt Sandvik Mining har haft en 
expansiv marknad. År 2000 kom en stororder på borriggar och lastare 
till landets största nickelgruva Norilskiy Nickel i Sibirien, Ryssland. 
Sandvik Materials Technology har deltagit i moderniseringen av kärn-
kraftverken och levererat så kallade Rotoform-anläggningar till företa-
get Gazprom.

Inte bara Ryssland utan också övriga östra Europa och Centraleuropa 
har växt i betydelse för koncernen genom tillkomsten av nya kunder, 
exempelvis biltillverkare som Skoda samt de egna enheterna för tillverk-
ning av gruvutrustning och rör för den växande marknaden i regionen.  
I den avancerade anläggningen för sömlösa rör i Chomutov i Tjeckien 
har det skett stora investeringar. År 2010 erhölls den största ordern hit-
tills på navelsträngsrör, till ett värde av totalt 700 miljoner kronor.

Sandvik startade delvis som ett brittiskt projekt med en brittisk upp-
finning och brittisk delfinansiering. Redan 1871 engagerades en 
import agentur för försäljning av Jernverkets produkter i Storbritan-
nien. Det var i Birmingham som Sandvik 1914 bildade sitt första dotter-
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1876 då det nya industriella USA firade 100 år som industrination, efter 
avslutat inbördeskrig. Försäljning inleddes i USA året därpå. Det första 
dotterbolaget etablerades på Manhattan i New York 1919. I mitten av 
1950-talet flyttades dotterbolaget till Fair Lawn, New Jersey. Det tog 
lång tid att få ordning på marknaden som för Sandviks del dominerades 
av två stora kunder, Ingersoll Rand för borrstänger och Durham-
Duplex för rakblad.

Till de amerikanska framgångarna hörde sedan det rostfria rakblads-
stålet då Gillette erövrades som kund samt kapslingsrören till kärn-
kraftsindustrin där Sandvik inbjöds att vara med i ett delägt projekt, ett 
stolt ögonblick för Sandviks tekniker.

Det dröjde ända till 1970-talet innan USA blev Sandviks största 
marknad, men hårdmetallverktygen förblev länge olönsamma och i 
skuggan av de stora amerikanska konkurrenterna. Förvärvet Disston 
för sågar och konsumentprodukter blev närmast en katastrof. På 
1980-talet reddes problemen äntligen ut och både Carboloy och Vale-
nite skulle hamna i Sandvik-koncernen, den ena hos Seco Tools och 
den andra hos Sandvik Tooling. Flera andra amerikanska förvärv blev 
dock mindre lyckade, däribland tillverkaren av snabbstålsverktyg, Pre-
cision Twist Drill.

USA har efter satsningen på gruv- och anläggningsutrustning växt 

bolag utanför Sverige. En av de första satsningarna var transportband. 
Storbritannien var den första marknaden utanför Sverige där koncer-
nens stålprodukter såldes. År 1956 började man tillverka specialverktyg 
i hårdmetall och köpet av hårdmetallföretaget Wickman Wimet 1973 
var ett av de första stora internationella förvärven. Under en rad decen-
nier var detta koncernens femte största marknad, som låg strax efter 
Sverige. Att den brittiska ekonomin ställt om från att ha varit Europas 
ledande när det gäller tillverkning till att bli mer tjänste- och finansin-
riktad avspeglas i att det inte längre är någon av de allra största markna-
derna. Men Storbritannien tillhör fortfarande Sandviks 15 största län-
der sett till omsättningen.

Positionerna är genomgående starka på marknaden och flera av 
anläggningarna producerar för export. Tillverkningen omfattar bland 
annat mobila krossar, skärande verktyg, hårdmetallpulver och material 
för medicinska implantat.

I Nordamerika har utvecklingen gått snabbt för Sandvik. De tre Nafta-
länderna USA, Kanada och Mexiko finns bland Sandviks allra största 
länder sett till försäljningen.

I USA, dagens enskilt största Sandvik-marknad, lanserades varu-
märket Sandvik redan vid den stora världsutställningen i Philadelphia 
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ytterligare i betydelse för koncernen. Med över 4 000 medarbetare i 
landet är det bara i Sverige som Sandvik har fler anställda. En mycket 
stor del av det som säljs inom marknadsområde Nafta produceras även 
inom området. Sandvik Machining Solutions största tillverkningsen-
het ligger i Westminster, South Carolina, medan Sandvik Materials 
Technology har sin huvudanläggning i Scranton, Pennsylvania. 
Maskiner för ovanjordsborrning produceras i Alachua, Florida. 

Kunderna finns inom snart sagt alla Sandviks sektorer med verk-
stads-, fordons-, elektronik-, gruv- och energiföretag som stora kunder.

I gruvlandet Kanada grundades första dotterbolaget 1926 och Sand-
vik etablerade redan på 1950-talet en bergborrfabrik som blev fram-
gångsrik. På 1970-talet kom anläggningar för vändskär och stålbands-
transportörer. Tack vare rördivisionens kunskaper om ånggeneratorrör 
kom Sandvik in på sömlösa rostfria rör tillsammans med Noranda i 
Arnprior. Man behövde en kanadensisk fabrik för att öka produktionen 
av specialrör för pappers- och massaindustrin. Fabriken, som också till-
verkar hydraulik- och instrumentrör, har senare tagits över av Sandvik.  
I Burlington utvecklades den så kallade lågprofillastaren för platina-
brytning.

Det är Sandvik Mining som i modern tid gjort Kanada till en av kon-
cernens större marknader. Den största ordern någonsin kom år 2008 
och avsåg brytning av lösa bergarter. Koncernens system Rotoform för 
pastillering av svavel har dessutom nått stora framgångar inom landets 
olje- och gasindustri.

I Mexiko tog Sandviks dotterbolag år 2010 hem en stororder på 39 
borriggar. Mexiko tillhör också de större marknaderna för koncernen 
som har 50 års verksamhet i landet. Det började med specialstålspro-
dukter 1961 och fortsatte 1967 med produktion av såväl bergborrar som 
hårdmetallverktyg. I dag tillverkas till exempel ämnen för solida hård-
metallborrar samt produkter för landets olje- och gasindustri i anlägg-
ningen i Tlalnepantla utanför Mexico City, där också dotterbolaget har 
sitt säte. Med Walter har följt ytterligare ett mexikanskt dotterbolag.

Brasilien är Sandviks sjunde marknad totalt och näst störst i Nord- 
och Sydamerika. Den positionen uppnåddes redan 1978 och har sedan 
dess försvarats. Riktig fart tog etableringen i Latinamerika när det 
skandinaviska flygbolaget SAS invigde sin Sydamerikalinje från Stock-
holm via Madrid. Året var 1949. Det var från och med detta år som São 
Paulo i Brasilien växte till att bli en av ”Sveriges största industristäder”. 
Bland affärsmännen som reste i skytteltrafik från Stockholm fanns 
också folk från Sandvikens Jernverk. Aktiviteterna gällde bergborrpro-
dukter, rör, skärande verktyg och handverktyg. 
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År 1957 startades lokal produktion av bergborrar, som blev en av flera 
viktiga delar för Jernverkets etablering i Brasilien, och sex år senare 
vändskär. Men även stålverksamheten etablerade ny produktion i landet, 
först rostfri tråd på 1970-talet och i början av 1980-talet förvärvades en 
anläggning för svetsade rör. När sedan det allt mer internationellt 
aggressiva Sandvik köpte konkurrenter följde ett flertal dotterbolag med 
brasilianska anläggningar från de förvärvade företagen. Brasiliens bety-
delse som produktionsland, men också som marknad, växte successivt.  
I dag har de flesta av Sandviks affärsområden brasiliansk produktion.  
I São Paulo och dess närområde finns ett flertal fabriker.

Sandvik Machining Solutions har kunder inom bil-, flyg-, elektro-
nik- och verkstadsindustrin. Sandvik Mining har en omfattande verk-
samhet riktad till den växande gruvindustrin i landet. I Vespasiano 
utanför Belo Horizonte finns en ny stor anläggning för produktion av 
gruvutrustning.

Olje- och gasindustrin hör till de större kunderna för Sandvik Mate-
rials Technology. Att den brasilianska oljan har högre svavelhalt och 
utvinns på allt större djup är bara en av de faktorer som talar för växande 
Sandvik-affärer i Brasilien. 

Till bilden av Sandvik i Sydamerika hör också egna verksamheter i 
bland annat Argentina, Chile och Peru. I Santiago, Chile, har koncer-
nen en stor fabrik för tillverkning av produkter till gruv- och anlägg-
ningsindustrin. I den enheten finns också dotterbolagets huvudkontor 
samt verksamheter för affärsområdena.

Trots den starka nordamerikanska närvaron och framgångarna där är 
Sandviks marknadsområde Asien större än USA, Kanada och Mexiko 
tillsammans. Kina och Indien är redan bland de största marknaderna i 
koncernen, i kraft av sina miljardbefolkningar och den snabba tillväx-
ten. Det är bara i Sverige, USA och Tyskland som Sandvik har fler 
anställda och inga andra länder kommer i närheten när det gäller 
potential för tillväxt. Samma krafter som flyttat en del av Sandviks 
tyngdpunkt från Europa till Amerika kommer att skjuta den vidare 
mot öster.

Sandvik har inte sett Kina som etableringsland för billig produktion. 
Det är i stället rationaliseringen och moderniseringen av Kinas industri 
som ger affärsmöjligheter. Kraven på kvalitet ökar när verkstadsindu-
strin och gruvindustrin uppgraderas. Det gynnar Sandvik.

Den som vill vara med som leverantör på den stora kinesiska mark-
naden måste vara närvarande lokalt för att servicenivån ska bli hög, 

leveranserna snabba och reservdelslagret tillräckligt även för den mest 
kräsna kunden. Sandvik har haft affärsförbindelser med Kina under 
mycket lång tid. År 1994 startade produktion av hårdmetallverktyg i 
Langfang utanför Beijing och anläggningen har sedan dess uppgrade-
rats vid flera tillfällen.

Tidigare importerades ofta Sandvik-produkter till Kinamarknaden, 
men under 2008 investerade koncernen i tre nya produktionsenheter 
för hårdmetallprodukter och bergborrverktyg, vilket beräknas minska 
importandelen snabbt. Året därpå tillkom en fabrik för färdigställning 
av höglegerade hydraulik- och instrumentrör samt värmeväxlarrör, 
liksom en anläggning för tillverkning av maskiner för gruv- och 
anläggningsindustrin. Tre av dessa nyetablerade fabriker ligger i Wuxi 
och en vardera i Zhenjiang och Jiading utanför Shanghai. Sandvik finns 
totalt representerad i åttiotalet kinesiska städer i de viktigaste regio-
nerna. Under 2011 träffades en överenskommelse med en kinesisk leve-
rantör av gruvutrustning om etablering av ett samägt bolag för produk-
tion och försäljning av utrustning till gruvindustrin i landet. Dessutom 
genomfördes ett företagsförvärv inom krossning och sortering.

Bland marknadsgenombrotten under senare år kan nämnas stora 
rörorder från kärnkraftsindustrin.

Inte heller Indien, som ännu betraktas som lågkostnadsland, sticker 
ut produktions- och servicemässigt i Sandvik-koncernen. Den indiska 
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produktionen har precis samma krav på sig som andra enheter och lig-
ger väl till i koncernens uppföljningar av kvalitet. Produkter från Indien 
levereras till hela världen.

Annorlunda var läget 1960 då Sandvik inbjöds att satsa på hemma-
produktion i landet av dåvarande makthavare i den då protektionistiska 
och underutvecklade ekonomin. Dotterbolaget Sandvik Asia Ltd har 
förändrats i takt med landets utveckling.

I Indien finns bland annat anläggningar för återvinning av hårdme-
tall, tillverkning av hårdmetall- och snabbstålsverktyg, bergborrverk-
tyg, motståndsmaterial och rostfria rör liksom sammansättning av 
maskiner för gruv- och anläggningsindustrin. Sandviks verksamhet 
har expanderat kraftigt och stora investeringar har skett i ökad produk-
tionskapacitet liksom inom design och konstruktion av system för 
materialhantering samt forskning och utveckling inom materialteknik. 

I beskrivningen av Sandviks verksamhet i Asien måste också koncer-
nens regionbolag och dess distributionscentrum i Singapore nämnas. 
Via den närbelägna flygplatsen distribueras Sandviks produkter till 
marknaderna runt om i Asien, Australien och Nya Zeeland. Region-
bolaget etablerades 1969, men redan tidigare fanns dotterbolag på 
Filippinerna, i Malaysia och i Thailand. År 1978 inleddes verksamhet i 
Indonesien och 2011 öppnades ett dotterbolag i Vietnam. Den nya 
större distributionsanläggningen, som invigdes 2006 i Singapore, 
innebar avsevärt kortare ledtider och ökad säkerhet och punktlighet i 
leveranserna till fler kunder i regionen.

Den japanska marknaden är särskilt viktig för Sandvik eftersom de 
främsta konkurrenterna hittills i Asien kommer därifrån. Marknaden i 
sig har däremot haft en svag utveckling efter landets stora finanskris 
omkring 1980. Det hindrar inte att den japanska produktionsfilosofin 
kaizen befruktat Sandviks metoder att ständigt förbättra kvalitet och 
effektivitet, särskilt i den egna hårdmetallfabriken i Semine.

Japan nåddes länge bara via handelshus eller den svenska stålindu-
strins samarbetsbolag Assab. Men 1961 startade Sandvik säljbolaget 
Sandvik Far East. Bland annat exporterades kärnkraftsrör till den 
snabbt expanderande nya industrinationen. Japan var den tidens Kina, 
en hård konkurrent till Europas och USA:s industribolag. I Japan fanns 
tre hårdmetallföretag och Sandvik tvingades etablera sig i Japan för att 
hålla konkurrenterna i schack på hemmaplan. Målet var att förvärva en 
konkurrent, men det lyckades aldrig. År 1976 stod Sandvik Coromants 
fabrik i Semine i norra Japan färdig och även om Sandvik fick nöja sig 
med en position bakom konkurrenterna expanderade försäljningen så 
att Japan blev koncernens sjunde marknad år 1986. Då hade också auto-
matiska sorteringsutrustningar blivit en specialitet på den japanska 
marknaden. I övriga världen gick det trögare för dessa.

Det första företagsförvärvet i Japan kom inte förrän 2002 då Sandvik 
Mining and Construction köpte Mazda Earth Technologies. 

Semine-fabriken har byggts ut i flera omgångar. Den 11 mars 2011 
hamnade fabriken i fokus när en av världens största jordbävningar 
inträffade i havet strax öster om landet och utlöste en tsunami. Men 
fabriken kunde köras igång redan två veckor efter katastrofen.

Australien är världens sjätte land storleksmässigt men har en liten 
befolkning, relativt sett, med 22 miljoner. Detta är Sandviks näst största 
marknad främst genom Sandvik Mining, som tillsammans med Sand-
vik Construction står för 85 procent av omsättningen i landet. Men 
även de andra stora affärsområdena är representerade.
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Till guldruschens historiska fält i Kalgoorlie och järngruvorna i västra 
Australiens öken till de rika kolgruvorna i de östra staterna levererar 
Sandvik avancerade maskiner och utrustningar.

I Newcastle norr om Sydney bygger Sandvik sin hittills största 
anläggning för tillverkning och service av gruvutrustning, inte bara för 
Australien utan för den globala marknaden. De höga kraven i Austra-
lien på produktivitet och säkerhet påverkar hela företagets erbjudande 
för världsmarknaden.

Med satsningen på gruvutrustning har även Afrika kommit i fokus på 
ett helt annat sätt än tidigare för koncernen. Mineralindustrin utvecklas 
starkt i länder som Sydafrika, Tanzania, Mali, Ghana och Zambia. Syd-
afrika är i dag Sandviks femte största marknad, otänkbart bara för några 
decennier sedan. Sandvik har en lång tradition i landet. Produktion av 
bergborrverktyg inleddes 1948. Platinaindustrin är särskilt expansiv i 
södra Afrika medan det finns en rad lovande projekt inom koppar, 
nickel, kobolt och guld i Centralafrika. Sandvik har förutom i de nämnda 
länderna bolag i Nigeria, Zimbabwe, Botswana, Namibia och Algeriet 
samt kontor i Demokratiska Republiken Kongo och Moçambique. I en 
del av gruvprojekten samarbetar Sandvik med andra företag. Särskilt 
intressant på sikt är alla de infrastrukturprojekt som redan genomförs, 
planeras eller förutses på den väldiga kontinenten.

Denna kortfattade presentation av Sandviks globala organisation och 
affärer illustrerar att globaliseringen i det här fallet handlar om överfö-
ring av kompetens. Sandviks organisation och tillverkning är spridd 
över hela världen, vilket är nödvändigt i kundsegment som kräver inte 
bara produktkvalitet utan ständig service och fördjupat samarbete. 
Sandvik kan bara vidareutvecklas genom att vara nära lierad med värl-
dens mest krävande kunder, var än dessa befinner sig. Även om koncer-
nens globala strategi utvecklats och hittills alltid burits av svenskar i 
stor utsträckning är genomförandet och affärerna alltid lokala. Att för-
ena global strävan med lokal närvaro och anpassning är en paradox som 
varje internationellt ledande företag i dag måste lära sig att hantera. 
Den som inte klarar det kommer snart att få lämna över ledarplatsen till 
någon av konkurrenterna. Detta understryks särskilt i Sandviks nya 
strategi från 2011 där strävan är att ”bli mer globala i tankesätt och 
organisation men med starka lokala förankringar”.
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SANDVIK OCH FRAMTIDEN

D et här är berättelsen om Sandviks första 150 år. Ingen vet hur 
gammalt ett företag av Sandviks sort kan bli, men hög för-
ändringsbenägenhet och förmåga att se affärsmöjligheter i 
utvecklingen genom olika teknikskiften är en väsentlig 

framgångsfaktor. 
En ny företagsledning och en ny strategisk inriktning, det blev resul-

tatet av en snabb omorientering som initierades av Sandviks styrelse 
under 2011. I styrelsen hade redan året innan representanten för 
huvudägaren Industrivärden, Anders Nyrén, tagit över ordförandeska-
pet, och han följdes av Olof Faxander från stålkoncernen SSAB på vd-
posten från februari 2011.

 Efter ett halvår var det dags för den nye externrekryterade 
verkställande direktören att presentera sitt förändringsprogram och sin 
nya koncernledning. Det fanns två huvudskäl för den genomgripande 
förändringen. Den första var att finanskrisen 2008 hade avslöjat anpass-
ningsproblem hos Sandvik som inte några av konkurrenterna hade på 
samma sätt. Det andra var att det var dags för ett generationsskifte i den 
tidigare företagsledningen, som kännetecknats av kontinuitet efter 
omställningarna på 1990-talet.

Den mest uppmärksammade förändringen blev att koncernled-
ningen flyttade från Sandviken till Stockholm, vilket i praktiken inne-
bar att de mer finansiellt, ekonomiskt och personellt orienterade verk-
samheterna hamnade närmare arbetsmarknader och utbildning för 
specialister och deras familjer. Sandviken hade under många decennier 
utvecklat ett kluster för ingenjörskunnande i världsklass. Att ständigt 
rekrytera toppspecialister för att hålla samman en global koncern-
organisation hade visat sig vara svårare. Utmaningen var inte bara att 
rekrytera folk till Sverige utan även till en mindre stad, som upplevdes 
ligga i periferin.

Det anmärkningsvärda med Sandvik var nog inte att koncernhög-
kvarteret till slut flyttade utan att Sandviken var bland de sista av de 
traditionella industriorterna i Mellansverige som förlorade ett globalt 
företags huvudkontor. 

Den andra stora förändringen var, som redan redogjorts för, att delar 
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av de tre stora affärsområdena bröts ut och bildade nya mindre. Orsa-
ken till detta var övertygelsen att det behövdes en starkare fokusering 
på kärnaffärerna. Breddningen på 1990-talet hade skapat expansion 
och framgångar. Men det fanns också en tendens att de viktigaste och 
redan etablerade affärerna utvecklades och förändrades långsammare. 
Med tre affärsorganisationer hade Sandviks sätt att arbeta utvecklats 
för långt i riktning mot matriser och styrsystem med för många chefs-
lager. 

Den tredje stora förändringen var en medveten rekrytering av topp-
chefer från organisationen utanför Sverige. Varje starkt och strukture-
rat system får också lätt sämre egenskaper. I Sandviks fall utvecklades 
en oförmåga att utnyttja alla talanger i organisationen fullt ut. Det var 
svårt för en icke-svensk att göra karriär ända till toppen. Det var ett 
ökande problem med tanke på att allt fler av de anställda fanns utanför 
Sverige och att dynamiken fanns på avlägsna marknader. 

Som framgått hade ambitionerna hittills handlat om mångfald i 
betydelsen jämställdhet mellan könen. Det fanns ett behov av att även 

sträva mot mångfald i betydelsen många nationaliteter, för att inte missa 
affärsmöjligheter. Detta var vad Olof Faxander och hans strategigrupp 
från Sandvik-organisationen kom fram till efter ett halvt års genom-
gång. Den nya strategin formulerades på detta sätt:

AMBITION att vara i världsklass inom varje kärnområde,
ökad SNABBHET i varje process,
ökat FOKUS inom valda kärnaffärer,
 bli mer GLOBALA i tankesätt och organisation men med starka 
LOKALA förankringar.

I den nya utökade koncernledningen på tolv personer skulle i fortsätt-
ningen dotterbolagscheferna från Kina och Indien automatiskt ingå.  
I den koncernledning som tillträdde 2012 var dessutom tre av medlem-
marna personer som gjort karriär i Sandviks globala organisation och 
som inte talar svenska. Fem av tolv i toppskiktet var således inte svensk-
talande, vilket accentuerar engelskans roll som koncernspråk

Kriser skyndar på förändringar som väntar på att komma fram. Som 
den här resan genom 150 år visar har Sandvik levt och förändrats genom 
ett stort antal kriser i världsekonomin. Man kan till och med säga att 
företaget föddes ur liberaliseringens första stora kris år 1857, då järn-
vägsprojekt och nya finansmän skapade en finansbubbla som tvingade 
handelskapitalisten Göran Fredrik Göransson att byta inriktning efter 
en konkurs.

Ändå var krisen som kom 2008 något nytt, i sin snabbhet och våld-
samhet men också i sin kortvarighet. Men frågan när detta skrivs är om 
sjukan är botad? Ytterst handlar det om en balans mellan de gamla och 
nya industriländerna som måste få värka ut, precis som i Sandviks tidiga 
år då nya industrinationer utmanade England.

Ekonomerna kommer länge att diskutera varför kollapsen hösten 
2008 för en av Wall Streets investmentbanker, Lehman Brothers, fick 
hela världens kreditsystem att gå i baklås och världshandeln att falla 
med mer än en fjärdedel på ett enda kvartal. Det enda som kan jämföras 
med detta är raset efter första världskrigets slut.

Man kan konstatera att finansföretagen på Wall Street befann sig i en 
tillbakagång och att de var i starkt behov av nya idéer för att expandera 
verksamheterna. Riskvilligheten ökade. Det går också att se att räntan 
var extremt låg historiskt sett och att stora förvaltare sökte bättre 
avkastning utan att exponera sig för mycket mot aktier.

Nya så kallade strimlade låneinstrument med amerikanska bostads-
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lån som grund utlovade det omöjliga – hög men ändå säker avkastning. 
Ratinginstituten försäkrade att det omöjliga var möjligt genom att ge 
högsta kreditvärdering. Med ett annat instrument eller snarare försäk-
ringsupplägg kunde aktörer dessutom säkra sig i den amerikanska för-
säkringsjätten AIG. 

Det hör också till saken att de underliggande bostadslånen hantera-
des allt vårdslösare så att en fastighetsbubbla med förgreningar till pla-
cerare i hela världen byggdes upp. Värdeförlusterna på hustillgångar i 
USA när bubblan brast var den här gången en tredjedel så stora som i 
IT- och telekombubblan sju år tidigare. Men vilka skulle betala den här 
gången? Nu fanns det friktioner och oklarheter överallt. Ingen kunde 
se genom märkliga värdepapper, krångliga försäkringssystem, oklara 
redovisningar, tidskrävande obeståndsförfaranden, insättningsgaran-
tier och politiska processer. Det blev inte bara förseningar utan smitto-
effekter över hela systemet. Kreditvolymerna på världens kapitalvaru-
marknader imploderade. 

Det var därför Sandviks kunder dramatiskt förlorade finansieringen 
för nya gruvmaskiner eller andra produkter.

”Förr i tiden hade vi behovsstyrda nedgångar. De flesta kriser berod-

de på över- eller underlager som värkte ut genom systemet. I dag finns 
en helt annan transparens och lagren är mer ’just-in-time’. Men vi har 
alltså i stället fått finansiellt betingade kriser som kan bli ännu värre”, 
säger förre koncernchefen Lars Pettersson.

Tre rader i Sandviks årsredovisning för 2009 säger det mesta om kol-
lapsen som skedde. Orderingång –31 procent. Fakturering –30 procent. 
Resultat efter finansiella poster –3 472 miljoner kronor. Under Sand-
viks tredje förlustår efter rekonstruktionen 1868 rasade resultatet med 
14 miljarder kronor! Men det kunde ha varit värre om det inte funnits 
ett avtal från en tidigare kris om konjunkturanpassad arbetstid.

Företaget gick in i krisen med för stora lager, vilket berodde på att det 
på gruvmaskinsidan tidigare tävlade med lastbilstillverkarna om olika 
komponenter som det blev brist på; hydraulik- och styrutrustning till 
exempel.

Redan årsredovisningen för 2010 fick ett normalare utseende. Till-
växten i utvecklingsländerna kom snabbt tillbaka.

Men med företaget inne på sitt 150:e år och ute ur sin 24:e recession 
har Sandviks nya koncernledning inte anledning att känna lugn och 
tillförsikt. Världens regeringar har satsat stora summor på att få igång 

Sandviks produktionskapacitet 

utvecklas ständigt. Här ses den 

uppgraderade anläggningen för 

tillverkning av hårdmetallverktyg 

i Schmalkalden, Tyskland.

I utvecklingen av nya skär

material är det av stor bety

delse att kunna förstå kopp

lingen mellan materialets 

uppbyggnad på atomär nivå 

och dess prestanda i en skä

rande tillämpning. Genom att 

modellera uppbyggnaden kan 

egenskaperna för nya material 

förutspås med önskad träff

säkerhet. 



308

världskonjunkturen, vilket lett till problem när redan stora underskott i 
statsbudgeten och hög belåningsnivå har förvärrats. I USA visar politi-
kerna i kongressen oförmåga att komma överens om en realistisk sane-
ringspolitik, i EU har politikerna svårt att komma överens om hur de 
ska hantera växande skuldproblem i länder som Grekland, Portugal och 
Italien. I de tillväxtekonomier som stått för hela dynamiken i världseko-
nomin under decenniet finns tecken på obalanser och löneinflation.

Under sommaren 2011 började aktiemarknaderna att falla drama-
tiskt och placerarna flydde i panik till olika ”lugna hamnar”. Problemet 
är att den globala finansmarknaden är ett hav utan skyddade vikar. Alla 
massrörelser skapar bara nya problem. 

Historien om Sandvik visar hur ett aktiebolag fungerar. Det är svårt 
att tänka sig den dynamiska industrialismen utan aktiebolaget där 
investerare inte behöver riskera mer än de pengar som de sätter in i 
företaget. Långsiktig och riskabel finansiering blir möjlig. Ägarskiften 
blir ganska odramatiska. Aktiebolag kan lätt växa genom att bjuda in 
nya investerare eller gå samman med andra aktiebolag. Sandvik har 
slukat hundratals andra företag genom åren.

Minst lika intressanta är möjligheterna till fördelning av ansvar och 
arbete. Invecklad kunskap kan samlas in och traderas vidare mellan 
företagets generationer så länge det finns kunder som vill betala för den 
kunskap som byggs upp. Aktiebolag som Sandvik har teoretisk chans 
till evigt liv oberoende av alla människor som kommer eller lämnar 
som medarbetare alternativt som ägare. Men bara så länge företaget 
skapar kassaflöden och kapitaltillväxt. Det kräver ständig utveckling 
och anpassning.

Många bedömare gör felet att jämföra företag med nationer. I natio-
nen föds, lever och dör människor. Alla deras behov måste tas om hand. 
I företaget vistas däremot människor som tillfälliga besökare; de får sin 
lön eller avkastning så länge de verkar där. När vi talar om nationers 
produktion, BNP, rör det sig om förädlingsbidrag från hundratusentals 
eller miljontals företag. Nationer går sällan i konkurs eller slukas upp. 
Företag däremot startas, köps upp eller dör hela tiden.

Världens allra största företag har bara förädlingsvärde i paritet med 
ett afrikanskt utvecklingsland. Företag och nation är alltså helt olika 
institutioner, där företaget är mindre och mer specialiserat samt lätt-
rörligare och geografiskt mindre bundet. 

Sandvik har sitt säte i Sverige och är ett viktigt företag som står för 
några procent av landets export. Men talar man om andel av landets 
förädlingsvärde rör det sig bara om tiondelar av procent, detta trots att 
Sverige är ett relativt litet land. Så ser till och med ett av världens stora 

internationella industriföretag ut i en liten hemmanations perspektiv.
De av Sandviks medarbetare som arbetar i Sverige utgör bara 

omkring en femtedel av koncernens totala medarbetarskara och ande-
len krymper i takt med att koncernen fortsätter att expandera på till-
växtmarknaderna. Andelen försäljning i Sverige är bara fyra fem pro-
cent av koncernens totala. Både i Australien och Sydafrika, till exempel, 
köps mer Sandvik-produkter än i Sverige. Ägarmajoriteten är visserli-
gen svensk men det behövs inte mycket för att institutioner utanför 
Sverige ska höja sin ägarandel till över 50 procent. Så ter sig Sverige i 
Sandvik-ledningens perspektiv.

Sandvik är ett av de globala företag som utvecklats sedan 1800-talet 
och som allt mer lever och verkar med internationellt spritt kunnande 
och kapital över nationsgränserna. Särskilt de företag som kommer från 
små länder håller på att lossna ur sina nationella infattningar, precis 
som Sandvik.

Vilka är Sandviks största risker de närmaste decennierna?
De nya finansiella kriserna utgör ett särskilt hot. Förr fanns lagercyk-

ler på två tre år. De skapade problem, men värkte ut. I dag är lagren små 
i världens industriföretag men det har kommit något annat i stället, den 
finansiellt styrda krisen som kan vara farligare och mer oberäknelig.
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De traditionella riskerna är lågkostnadskonkurrens och råvarubrist. 
Konkurrensen kan företag som Sandvik bara möta genom att ha en stark 
marknadsnärvaro, öka produktiviteten och skapa stort värde för kunder-
na. Råvaruförsörjningen däremot är ett mindre problem. Även beroendet 
av externa volframproducenter har minskat eftersom det nya produkt-
området Wolfram har egen volframgruva och ett bra grepp om återvin-
ningsledet. Nickelpriset är visserligen volatilt men Sandviks högre föräd-
lingsnivå gör att de stora förbrukarna drabbas mer och tidigare.

Energisidan löper också risker som är förknippade med tvära kast i 
politiken. En kombination av trosvisshet och okunnighet om fysikens 
och ekonomins lagar skapar problem. Utan till exempel det politiskt 
betingade stoppet inom energisektorn på 1980-talet hade krafttekni-
ken legat två tre generationer längre fram. Efter Fukushima-katastro-
fen i Japan finns det viss risk för nya uppbromsningar beträffande kärn-
kraftsutbyggnaden.

När det gäller eventuella politiska risker runt om i världen uttrycker 
sig Sandviks intervjuade företagsledare diplomatiskt. Företaget har ju 
en stor och global verksamhet och räknar med fortsatt stark expansion i 
många tillväxtländer.

Det enda man vet någorlunda säkert är att världsmarknadens utveck-
ling återigen präglas av två väldiga nya industrinationer. Kina har redan 
passerat Tyskland som världens största exportör och Japan som världens 
näst största producent. Indien ligger längre bak i spåret. Tillsammans 
kommer de snart att stå för en tredjedel av världens produktion och 
konsumtion. Andra folkrika länder följer dem i spåren, som Brasilien, 
Indonesien och Ryssland.

I den sista tredjedelen av den tidsresa som den här boken beskriver har 
Sandvik köpt konkurrenter och satsat på ett antal nya forskningsprojekt 
och marknadsetableringar. I fortsättningen måste den omvandlingen 
vara ännu snabbare och än mer följsam. Hoten kommer också från de 
protektionistiska strömningar som då och då sveper över världen.

Det började med krisen 1980 och fortsatte med 1990-talets finan-
siella kris. Den ständiga produktivitetsökningen har gjort att maski-
nerna slukade många av de manuella jobben, men teknikerna och 
affärsutvecklarna är kvar.

Sandviks kunskapskluster har blivit allt starkare. Här finns patent, 
ritningar och levande kunskaper om hundratusentals avancerade pro-
dukter i legerat stål, titan, hårdmetall och keramer. Till detta kommer 
avancerade maskiner och utrustningar. Från koncernen lanseras varje år 
en strid ström av nya produkter eftersom avancerad teknik är färskvara. 
Det som var nytt för fem år sedan är allas egendom i dag. 
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Det 150-åriga praktikfallet Sandvik visar hur långa cyklerna är när 
det gäller avancerad teknik och att det tar decennier att bygga upp 
marknadspositioner. Företagande är en ständig och mödosam läropro-
cess och förändringen tar aldrig slut. 

Är medarbetarna en del av affärsidén? Är produkterna en del av 
affärsidén? Är marknadspositionen en del av affärsidén? Är organisa-
tionsformen en del av affärsidén? Svaret är ja på samtliga frågor. Allt 
som företag kan utveckla och som ger övertag i konkurrensen är en del 
av metoden att tjäna pengar. 

Koncernchefen Olof Faxander har bred erfarenhet från stålbran-
schen och ser Sandviks materialkunnande som nyckeln till framgång-
en: ”Det är först när det som görs blir till mervärde för kunden som det 
blir lönsamhet och överlevnadsförmåga. Sandvik överlever på FoU men 
får aldrig bli så forskningstungt att det inte går att få betalt för ansträng-
ningarna”, säger Faxander.

Han vill se ett mer snabbfotat Sandvik med ännu starkare tillväxt i 
Asien och på andra expansiva marknader.

”Jag vill framhålla den fokusering på patentskydd som kännetecknat 
Sandvik sedan 1940-talet”, kompletterar styrelseordföranden Anders 
Nyrén. ”Man måste säkra inkomsterna av sina innovationer, annars 
orkar man inte bära så stora framtidsinvesteringar.”

Hur ser koncernens finansiella krav för fortsättningen ut? Tillväxt-
målet är ambitiöst. Av ägarna krävs det en uthålligt hög avkastning för 
att investeringar i marknader, företagsförvärv och ny teknik ska kunna 
göras utan att skuldsättningen kryper uppåt. Den befintliga verksam-
heten måste faktiskt avkasta 25 procent varje år om den finansiella 
ekvationen ska gå ihop. Och under tiden fram till 2024 ska tillväxten 
skapa en ny verksamhetsvolym som är lika stor som den som 150 år 
skapat hittills. Sådan är den exponentiella tillväxtens natur. 

Företaget måste inte bara försvara sitt ledarskap inom de teknikom-
råden som redan pekats ut. Även nya måste komma med jämna mellan-
rum. Inget teknikområde är expansivt för evigt och inte alla konkur-
renter kan hindras från att tränga in. Någon eller några bastioner 
kommer att överges.

Man talar om ett företag med högre förädlingsgrad än nästan alla i 
branschen, ett företag som bättre än nästan alla konkurrenter förstår 
kundernas behov. Så har Sandvik varit i modern tid och så måste företa-
get fortsätta att vara i en allt mer komplex världsekonomi.

Det finns alltså inte mycket att tveka om. Den globala närvaron 
måste vara stor med lokalt ansvar i alla delar av världen. Ingen marknad 
får förbli skyddad för en blivande konkurrent, vare sig Kina eller Japan. 
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Att förädlingsgraden är hög hindrar inte att produktionen och logisti-
ken måste ha den bästa effektivitet som tidens teknik tillåter. Och den 
höga förädlingsgraden kräver hög andel direktförsäljning till slutkund, 
annars är risken stor att kunden bedömer att andra billigare produkter 
ger lika stort värde för pengarna. De dyraste och mest högförädlade 
produkterna på marknaden har ett kort ”bäst-före-datum”. Efter fem år 
är även världsinnovationen en vardagsprodukt som volymtillverkare 
kan bemästra.

Det är inte svårt att i en 150 år lång resa hitta exempel på tillfällighe-
ternas spel.

 *  Grundaren Göran Fredrik Göransson kom till London i annat 
ärende när han köpte del i Bessemers patent, grunden för satsningen.

 *  Företagsledningen valde till exempel att under 1870-talskrisen inte 
  ”mjölka” sina befintliga anläggningar med olika volymprodukter 
  för hemmamarknaden. 

 *  Ägarfamiljen Göransson bromsade från 1930-talet inte de stora 
  investeringarna, inte ens i hårdmetall.

 *  Företagsledningen valde att inte investera i volymtillverkning av 
  rostfri plåt.

 *  Av en slump kom Sandvik i kontakt med en forskningsavdelning i
  schweiziska Batelle som behärskade tekniken att belägga hård-
  metall med ett ännu hårdare ytskikt.

 *  Sandvik blev inte en kassako i Kinnevik, en växande IT- och  
mediekoncern. Nya ägare hindrade detta.

 *  Styrelsen valde att inte sälja bergborrområdet under krisen på 
  1990-talet.

Detta är bara några exempel. Ett företag möter med jämna mellanrum 
den här typen av vägval. I flera fall har vi på samma vis sett ägarna eller 
företagsledningen göra fel val.

Så långt är det en anmärkningsvärt lyckad företagsresa, och i bästa 
fall fortsätter den med nya goda vägval och utvecklingsresultat.

Varifrån ska Sandviks starka tillväxt komma? Uppenbarligen finns 
det gynnsamma trender.

Utvecklingen inom energisektorn påverkar flera av koncernens 
affärsområden. Ökad efterfrågan på energi och utveckling av nya tek-
niker inom energiutvinning gynnar Sandvik. Kunderbjudandet för 
energiindustrin är omfattande och växer. Sandvik har stora förutsätt-
ningar att utnyttja tillväxten på många olika sätt, allt ifrån kvalificerade 
rör till en mängd olika specialprodukter och material. Det kan till 
exempel vara ugnar för solceller, verktyg och tekniska lösningar för 
vindkraftsindustrin, produkter för rökgasrening eller annat. Det gäller 
att göra rätt saker.

Utvecklingen mot nya lättare och starkare material gynnar också 
Sandvik eftersom de är svårare att bearbeta. Sandvik är bäst på att ta 
fram verktyg som biter bättre i den sortens strukturer. Ökande krav på 
säkerhet och miljö samt strävan efter bättre energieffektivitet i olika 
processer är exempel på andra trender som driver efterfrågan på kon-
cernens produkter inom många olika områden.

Sandviks nuvarande affärsområden har utvecklats ur samma miljö 
och har liknande affärsidéer. Men om man bortser från organisatoriska 
fördelar, finns det några tekniska fördelar med att hålla ihop koncernen?

Man kan aldrig säkert säga varifrån nästa satsningsområde kommer 
som tarvar extra mycket av koncernens resurser och kunnande. Och 
framför allt finns det områden, till exempel inom energisektorn, som 
kan komma att kräva kunskap från flera olika affärsområden. I en kon-
cern som Sandvik går det att snabbt sätta till projektgrupper med bred 
kompetens.

Till koncernens fördelar hör slutligen möjligheten att utveckla en 
gemensam infrastruktur inom kommunikation, utbildning och hållbar 

Bränsleceller är ett område 

med stor framtida potential för 

koncernen.

Sandvik utvecklar nya gene

rationens bergborr verktyg 

genom att simulera hur bear

betat material snabbare kan 

evakueras framför verktyget i 

borrhålet. Det betyder effekti

vare borrning genom att min

dre energi behövs för att driva 

verktyget.



utveckling. En mycket stor del av kunskapen och infrastrukturen är 
gemensam och kan bekostas gemensamt. 

Den 150-åriga historien om Sandvik är också berättelsen om världens 
industrialism, den fas då de nya idéerna och metoderna först spred sig 
med full kraft ut från Storbritannien och Flandern där de utvecklats. 
Europeiska nationer som Sverige och Schweiz blev särskilt öppna för 
det nya. Perifera regioner som den svenska Norrlandskusten var med 
från början, tack vare skogen och malmen. Sandvik kom därifrån.

Men de viktigaste nationerna blev snart Tyskland och det väldiga 
invandrarlandet USA, som efter inbördeskriget snabbt erövrade världs-
ledarskap.

Ingen kunde på 1930-talet tro annat än att Sandvik var överflyglat av 
sina tyska och amerikanska konkurrenter, i kraft av deras väldiga hem-
mamarknader och den protektionistiska politiken. Men Sandvik visade 
sig vara öppnare för den internationella utvecklingen och liberalise-
ringen än sina konkurrenter utanför Sverige. Inte ens Japans våldsam-
ma industriexpansion kunde hejda företagets växande och utveckling. 

Ett moget industriföretag från den geografiska utkanten kunde tack 
vare sin starka fokusering på kundernas behov systematiskt bredda och 
utveckla sitt produkt- och tjänsteutbud. Organisationen utvecklade sin 
bas från förädling av stål till kompetens inom avancerad material- och 
maskinteknik samt ett omfattande kunnande om kundernas processer. 

Ett nationellt företag förvandlades till ett globalt företag under en 
150-årig tidsresa.

Vindkraft tillhör också de  

alternativa energiformer som 

kommer att spela en större 

roll framöver. Sandvik har ett 

omfattande produktutbud och 

kunnande inom hårdmetall

verktyg och legeringsmaterial 

för detta kundområde.



SANDVIKS TIDSLINJE
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1855
Den engelske uppfinnaren Henry  
Bessemer får patent på en ny metod 
för stålframställning: blåsning av luft 
genom en järnsmälta.

1856
Handelsfirman Elfstrand i Gävle köper 
Högbo bruk med Edske masugn vid 
Hofors.

1857

Göran Fredrik Göransson reser till Stor
britannien för att köpa en ång maskin till 
Edske masugn. Han köper en femte del 
av Bessemers patent för två tusen pund 
och ändrar affärs inriktning. 

1858

Den 18 juli lyckas försöken att tillverka 
stål i Edsken enligt bessemerprocessen.

1862
Företaget Högbo Stål & Jernwerks AB 
grundas den 31 januari i Sandviken 
av Göran Fredrik Göransson och hans 
affärskompanjoner.

1863
Kanalen från Jädraån grävs klart och ger 
vattenkraft. En anläggning med masugn 
och bessemerkonvertrar tas i drift. En 
av Europas största ånghammare och ett 
hjulringsvalsverk installeras.

1864
Försäljning sker via bland annat gross
handelshus i Sverige, Norge, Danmark, 
Storbritannien, Ryssland, Tyskland och 
Frankrike.

1866
Deltagande vid Stockholmsutställ
ningen. Högbo Stål & Jernwerk och 
Göran Fredrik Göransson går i konkurs.

1868
Anläggningarna köps ut vid exekutiv 
auktion. Företaget rekonstrueras un
der namnet Sandvikens Jernverks AB. 
Namnet Sandvik inregistreras som 
järnstämpel på stångstål. Äldste sonen, 
brukspatron Anders Henrik Göransson, 
är formellt verkställande direktör i bola
get medan grosshandlare Per Murén är 
ordförande.

1870
Anders Henrik Göransson gör långa 
säljresor och anställer agenter, bland 
annat i Ryssland. Bergborrstål används 
vid tunnelbyggen i Schweiz.

1871 
Jernverkets verksamhet i Storbritan
nien börjar via importagent i London, 
senare i Birmingham.

1872
Sandvikens Jernverk deltar i Moskva
utställningen. Ryssland är den ojäm
förligt största marknaden under första 
hälften av 1870talet med järnvägs
material och bajonettstål.

1873
Stor efterfrågan i Tyskland bryts av 
finanskris. Ett stort obligationslån tas. 
440 anställda.

1875

Viktiga order från svenska järnvägs
projekt.

1876
Valsning och dragning av tråd påbörjas 
i Sandviken. Deltagande i världsut
ställningen i Philadelphia i USA. Varu
namnet Sandvik används officiellt för 
första gången. Försäljning av Sandvik
produkter i USA genom agent. Ett verk 
för kalldragning av tråd byggs. Tråd 
för urindustrin, skruvar, cykelekrar och 
fjädrar produceras.

1877
Priserna halveras på marknaden. Ord
föranden Per Murén skjuter till kapital 
för att klara likviditeten.

1879
Kommerskollegium godkänner använd
ning av varumärket ”Fisk och Krok”. 
Kallvalsad Uformad tråd för paraply
spröt blir storsäljare. 

1880
Varmvalsning av band startar i Sand
viken.

1881
Ny agent i Frankrike föreslår produktion 
av olika kallvalsade artiklar, från kor
settfjädrar till sågblad.

1883
Göran Fredrik Göransson blir ordfö
rande efter att ha varit informell chef. 
Kallvalsat och härdat bandstål börjar 
tillverkas. 

1884
Agentur i Tyskland.

1885
Agent kontrakteras i Italien.

1886
Götvalsverket startas. Jernverkets 
första handsåg levereras.

1887
Försäljning till Japan inleds. Agentur i 
Schweiz.

1888
Varmvalsade sömlösa dragrörsämnen 
börjar tillverkas. 

1890
Storbrand i kolhuskomplexet. Stål  
till grammofonfjädrar blir en viktig  
produkt.

1891
Nytt huvudkontor. Antalet anställda i 
verket är 1 120.

1893
Varmvalsverk för tråd, band och rör 
byggs i Sandviken. 

1896
Första riktigt goda tiderna sedan 
1870talets början. 1 510 anställda  
efter nyrekryteringar.

1897
Sandvikens Jernverk deltar i  
Stockholmsutställningen. Kunder och 
agenter i Europa besöker Sandviken.

1898
Martinugnar börjar användas.  
Bessemerperioden har  
kulminerat.

1900
Göran Fredrik Göransson dör. Sonen, 
brukspatron Anders Henrik Göransson, 
blir ny ordförande. Han är redan vd och 
disponent.

1901

Sandvikens Jernverk introduceras på 
Stockholms Fondbörs.

1902

Jernverket börjar leverera stålband för 
transportöranläggningar. 

1903
Elektrifiering av driften inleds och  
kräver stora investeringar. 

1904
Kontakter inleds med urfabrikanter
nas forskare via delägt dotterbolag, 
Schweizer ische Urfedernfabrik.

1906
Jernverkets arbetare bildar avdelning 
135 i Svenska Jern och metallindustri
arbetarförbundet.

1907
Ihåligt borrstål för bergborrning börjar 
tillverkas.

1908
Metallurgisk upprustning. Det finns 
fyra masugnar och sex martinugnar. 
Kullager stål på produktprogrammet. 

1909
Storstrejk i Sverige följs av lockout. 
Produktion av rakklingor inleds. Andel i 
tysk fabrik för rakblad förvärvas. Första 
tillverkningen utanför Sverige – tråd för 
fickur produceras i majoritetsägt bolag 
i Schweiz.

1910
Anders Henrik Göransson dör efter 
fyrtio två år som brukspatron.  
Tord Magnuson blir ny bruksdisponent 
och vd. Carl Wilhelm Sebardt blir styrel
sens ordförande.
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1911
Rörämnen säljs till rustningsindustrin 
i Tyskland och Storbritannien. Varm
valsverken byggs ut. Order på preci
sionsband från skrivmaskinstillverkare 
i Italien.

1914
Första världskriget bryter ut. Utländska 
fordringar skrivs av. Material för flyg
plan, kullager, lavettaxlar och vapen
mekanismer efterfrågas. Sandviks 
första försäljningsdotterbolag bildas  
i Storbritannien.

1917
Tord Magnuson blir även styrelse
ordförande.

1918
Första världskriget avslutas. Rekord
fakturering på grund av hyperinflation. 
Engelskt dotterbolag för transportband 
bildas.

1919
Första dotterbolaget i USA etableras – 
med kontor på Manhattan i New York. 
Ny smedja med stor hydraulisk press 
byggs i Sandviken. 

1920

Elektrisk smältning i induktionsugn 
introduceras. Karl Fredrik Göransson 
blir disponent.

1921
Faktureringen ned 65 procent under 
den ekonomiska krisen. Arbetslösa 
ber att få använda pensionssparande 
till nödhjälpsbidrag. Första förlusten 
sedan 1868. Produktionen av rostfritt 
stål inleds.

1922
Lidköpings Vikingsågar förvärvas. 
Sandvikens Jernverk deltar i ”Freds
utställningen” i Tokyo, Japan.

1923
Dotterbolag bildas i Paris, Frankrike.

1924

De första rostfria sömlösa rören lanse
ras. Beslut tas om ett nytt hålvalsverk 
på grund av efterfrågan från den nya 
kemiska industrin.

1926
Dotterbolag för tillverkning av urfjädrar 
bildas i USA. Dotterbolag grundas även 
i Montreal, Kanada. Försäljningsbolag 
bildas i Sydafrika. Investeringar i göt
verk, bandverk och trådverk liksom 
rörvalsverk. 

1927
Samhället Sandviken blir köping.

1928
Disponent Karl Fredrik Göransson 
inleder ny dotterbolagsoffensiv. Bolag 
bildas i Polen och företag i Stuttgart, 
Tyskland, blir majoritetsägt.

1929
Karl Fredrik Göransson blir även  
ordförande. Första ljusbågsugnen  
tas i drift. Investeringar i kallvals
verken.

1930
Kraftig investeringsverksamhet tvingar 
styrelsen att göra en nyemission på 
fyra miljoner kronor.

1931
Investering i andelsägda vatten  
kraft verket Krångede. Första rost 
fria transportbandet levereras.  
Delägt försäljningsbolag grundas i 
Argentina.

1932
Modernisering av varmvalsningen  
(bilden) genomförd. Bolag bildas i 
Madrid, Spanien. Fagersta utvecklar 
hårdmetallprodukter.

1933
Särskild byggnad för elektrisk smält
ning uppförs. I Göteborg grundas det 
första av senare sex svenska försälj
ningsbolag. Bolag bildas i Finland.

1934
Jernverket är först i Europa att steg
valsa rör i industriell skala. Dotterbolag 
grundas i Danmark.

1935
Protektionism i världen stänger  
klassiska marknader för Jernverkets 
produkter.

1937

Södra verken i Sandviken med tråd 
och manufakturtillverkning (bilden) 
invigs. Jernverket fyller 75 år och har nu 
dotterbolag i Argentina, Kanada, Dan
mark, Finland, Frankrike, Norge, Polen, 
Schweiz, Spanien, Storbritannien och 
USA.

1938
Förvärv av sågbladsfabrik i Italien.

1939
Andra världskriget bryter ut. Jernverket 
tvingas ställa om produktionen till  
att leverera till hemmamarknaden i 
Sverige.

1942
Varumärket Coromant etableras efter 
hårdmetallsamarbete med KF:s Luma
lampan. Hårdmetallbestyckade berg
borrar (helstångsborrar) utvecklas. 

1943

De första hårdmetallverktygen för  
metallbearbetning tillverkas. Dotter
bolag i Finland och Italien startar egen 
produktion. Sandviken blir stad.

1944
Ett stort investeringsprogram för bereds 
för efterkrigstiden. Helstångsborrar 
används för första gången. 

1945
Andra världskriget tar slut. Export
andelen ökar långsamt till 37 procent. 
Egen malmbrytning i Bodåsgruvan, 
Gästrikland. Försäljnings organisationen 
i Tyskland och Sydeuropa är utslagen. 
Assab (Associated Swedish Steel AB) 
grundas med andra stålföretag för 
försäljningen i avlägsna länder. 

1946
Kvotering av försäljningen. Skärande 
verktyg säljs i Finland och Polen. För
säljningen av bergborrar expanderar 
kraftigt. Finansiella skäl gör att delar av 
”efterkrigsprogrammet” skjuts upp.

1947
Produktionen av bessemerstål upphör  
i Sandviken. Långsiktigt avtal om 
bergborrar träffas mellan Sandvikens 
Jernverk och Atlas Diesel. Begreppet 
”den svenska metoden” slår igenom  
för bergborrning. Egen hårdmetall
tillverkning.

1948

Delägd fabrik för tillverkning av hel
stångsborrar startas i Sydafrika. Erik W 
Forsberg blir ny vd och bruks disponent.

1949
Bolag nybildas i Tyskland. Dotterbolag 
grundas i São Paulo, Brasilien.

1950

Skarvborrutrustning utvecklas för borr
ning av djupa hål. Varmbandverket och 
Östra rörverket tas i drift. Efterkrigs
tidens stora modernisering av anlägg
ningarna i Sandviken inleds.

1951
Tillverkning av hårdmetallprodukter 
startar i Gimo. Arbetskraft från länder 
utanför Sverige börjar rekryteras till 
Sandviken. Bergborrtillverkning startar 
i Montreal, Kanada. Säljbolag bildas i 
Schiedam, Nederländerna, och i Milano, 
Italien. Järnsvampverk och ny bergborr
verkstad tas i drift i Sandviken.

1953
Hårdmetallfabriken i Västberga,  
Stockholm, färdigställs. Hårdmetall
tillverkning startar i Fair Lawn, NJ, 
USA. Bergborrfabriken i Sydafrika blir 
helägd.

1954
Nytt götvalsverk tas i drift i Sandviken. 
Bergborrarna svarar för hela vinsten i 
företaget när Stål, som har 70 procent 
av faktureringen, går dåligt.

1955
Svarvstålet ”Gammax”, med mekaniskt 
fastklämt skär, utvecklas och blir dörr
öppnare för verktygsförsäljningen.  
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Verktyg börjar säljas av de stora dotter
bolagen. Det amerikanska dotterbola
get flyttar till nytt kontor och verktygs
fabrik i Fair Lawn, NJ, USA.

1956
Tillverkningen i Gimo inriktas på stan
dardverktyg. Första datorn tas i bruk 
inom verksamheten i Sandviken. Maski
nen ”Adam” konstrueras för brotschning 
av svarvstålsskaft. Olika specialmaski
ner konstrueras för skärtillverkning. 

1957

Wilhelm Haglund blir ny produktions
chef. Nyemission genomförs. Skär
hållaren TMax (bilden) premiärvisas i 
USA. Sandvik har utvecklat en metod 
att tillverka vändskär billigare än kon
kurrenterna. Segertåget börjar för Coro
mantverktygen och chefen Sven Wirfelt. 
Den indiske premiärministern Nehru 
(bilden) besöker Coromantfabriken 
i Stockholm. Det tyska dotterbolaget 
flyttar till en nybyggd anläggning i  
Düsseldorf. Produktion av bergborr
verktyg startar i Brasilien.

1958
Familjen Göranssons roll som domi
nerande ägare övertas av familjen 
Stenbeck i samband med en nyemis
sion. Vändskärstekniken med utbytbara 

hårdmetallskär, TMaxskär och skär
hållare, introduceras av Sandvik i  
Europa. Det engelska dotterbolaget 
flyttar till nybyggda kontor och verk
städer i Halesowen, Birmingham.  
Wilhelm Haglund ny bruksdisponent.

1959
Ny, större, elektrisk ljusbågsugn instal
leras. Gustaf Söderlund blir ny styrelse
ordförande. Stark lednings grupp kring 
den nyvalde vd:n och bruksdisponenten 
Wilhelm Haglund. ”Aldrig mer permit
teringar!” är mottot. Sandvik har ett 
starkt försprång på vändskär i Europa. 
Förvärv av See Fabrik i Sandviken som 
till verkar kalldragna rör och rörmanu
faktur produkter, till exempel olika sport
redskap.

1960
Hyttan läggs ned. Stor investerings
aktivitet planeras i Sandviken: Rör
verk 60, Pressverk 62, Rörverk 63, 
Stegvals verk 64, Kallvalsverk 61, 63, 64, 
Ljusbågs ugn 64, Härdverk 65, Rörverk 
68. Investeringen i de två extrusionspres
sarna ingår i en stor satsning på rostfria 
sömlösa rör. En ny rostfri fjäder tråd 
lanseras. Marknaden för metallsågblad 
växer kraftigt. Sandvik bildar det indiska 
bolaget Sandvik Asia (andel 60 procent) 
och fabrik uppförs. Tillverkningsenheter 
byggs även i Mexiko och Brasilien.

1961
Kopierskäret ”Knux” introduceras och 
blir storsäljare i trettio år. Jernverket 
satsar på nya egna dotterbolag, bland 
annat i Mexiko och Australien. Ett 
region kontor bildas i Japan. En stor 
satsning på forskning markeras av 
att kung Gustaf VI Adolf inviger en 
stålforskningsanläggning i Sandviken 
(bilden).

1962
Fabrik startas i Brasilien för både skä
rande verktyg och bergborrar. Jernverket 
fyller 100 år. Extrusions pressarna tas i 
bruk i Sandviken och ersätter varmvals
ning av rör. Coromantfabriken i Väst
berga är nu utbyggd. Egg avrundning av 
hårdmetallskär införs. Dotterbolagen i 
Italien slås samman i Milano. Dotter
bolag bildas i Warszawa, Polen.

1963
Exportandelen är nu åter på samma 
nivå som före första världskriget:  
77 procent. Företaget utvecklar kaps
lings rör i zirkoniumlegeringar till 
kärnkraftsindustrin, liksom rostfritt 
rak klingsstål. Lågkolhaltiga rostfria stål 
utvecklas till pappers och massa
industrin. Dotterbolag bildas i Barce
lona, Spanien, och i Wien, Österrike.

1964

Specialkonstruerade Sandviksågar 
används när stens kulpturerna vid Abu 
Simbeltemplen i Egypten flyttas i sam
band med att den nya Assuandammen 

byggs. Antalet anställda i koncernen  
är över 12 000 efter expansionen  
utanför Sverige. De första dubbelband
pressarna levereras till process
industrin. Dotterbolag grundas i  
Oslo, Norge, och i Ndola, Zambia.

1965
Ny fabrik för transportband uppförs i 
Fellbach, Tyskland. Hårdmetallfabrik 
förvärvas i Tyskland. Ejekto r  borren med 
lödda hårdmetallskär är en inno vation 
inom långhålsborrning. Dotter bolag  
bildas i Lissabon, Portugal, i Spreiten
bach, Schweiz, i Manilla, Filippinerna, 
samt i Wellington, Nya Zeeland. Tunn, 
rostfri tråd för pacemaker utvecklas. 

1966
Sandvikens Jernverk är nu ett inter
nationellt företag. Faktureringen för
delas enligt följande: Europa 66 pro
cent (varav Sverige 18 procent), 
Nord och Sydamerika 23 procent samt 
Afrika, Asien och Australien 11 procent. 
Bockade rostfria rör i mycket långa 
längder till ånggeneratorer levereras till 
kärnkraftsindustrin. Företaget inbjuds 
att tillverka kapslingsrör i Kenne wick, 
WA, USA, tillsammans med en ameri
kansk tillverkare av kärn bränsle. I  
Sverige byggs fabriker för stiftborr
kronor och skarvstänger. I Halesowen, 
Storbritannien, byggs verktygstill verk
ningen ut. Fabriken i Fair Lawn, USA, 
fördubblas. Bergborrtill verkning startar 
i Australien. Bolag grundas i Turkiet, 
Chile, Peru och Malaysia. Kampanj i 
Sverige för att rekrytera kvinnor i syfte 
att minska rådande arbetskraftsbrist.

1967
Arne Westerberg blir ny vd och Hugo 
Stenbeck väljs till styrelseordförande. 
Sandvikkoncernen anges som be grepp 
i årsredovisningen. Moder bolaget har 
nu fyrtio dotterbolag varav tjugo med 

produktion. Försäljning sker i hundra 
länder. I Mexiko startar verktygs  
och bergborrtillverkning. I Sydney, 
Australien, etableras en fabrik för 
tillverkning av bergborrprodukter.  
Bolag bildas i Hongkong och Vene zuela. 
Ordet ”stål” tas bort ur bolags namn. Ett 
nytt hållarsystem för svarvning med 
negativa skär tas fram: TMax P.

1968
Omsättningen når en miljard kronor. 
Nya serier av skärhållare lanseras.
Coromant skärdatacheck införs. TMax
verktyg introduceras för gängsvarvning. 
Skarvborrstänger heluppkolas vilket 
ökar hårdheten. Kompoundrör tas fram 
för cellulosaindustrin. Regionlager 
etableras i Singapore. Dotterbolag 
etableras i Thailand. Sandvik inför som 
enda börsbolag i Sverige kalkylmäs
siga avskrivningar i årsredovisningen.

1969

Sandvik är först i världen med skikt
belagda hårdmetallskär – Gamma  
Coating. Nya verktyg tas fram för  
numeriska maskiner. Första hård metall
verktygen säljs till Sovjetunionen. Trans
portörer blir ett eget produkt område 
med huvudkontor i Fellbach, Tyskland. 
Dotterbolag bildas i Singapore.

1970

Hårdmetallförsäljningen motsvarar  
40 procent av företagets fakturering. 

Ett nytt stål för kirurgiska nålar (bilden) 
introduceras. Sandviks automat  
stål får stor användning i finmekanisk  
industri. Guldsmedshytte Bruk för
värvas för att leverera tackjärn. 
Handels bolaget Santrade bildas i 
Schweiz med filial i Nederländerna. 
Bolag bildas i Bogotá, Colombia, och  
i Nairobi, Kenya. 

1971
Första ”Coromantskolan” startar i  
Düsseldorf. Vändskär tas fram 
med insintrade spånbrytare. Fräsar 
introduceras för aluminiumbearbetning, 
i och med övergången till lättmetall i 
motor och växellådsdetaljer. Sandviks 
bergborrar används för drivningen av 
världens längsta vägtunnel som byggs 
genom S:t Gotthardmassivet i Schweiz. 
Ny lätthanterlig skarvborrutrustning 
utvecklas. Stora order från europeiska 
kärnkraftverk, liksom på hydraulrör i 
titan till nya överljudsplanet Concorde. 
Stålverksamheten i USA flyttar till 
Scranton, PA, där en tillverkningsenhet 
för rostfria rör och industrifjädrar 
invigs. Utanför Montreal, Kanada, 
byggs en hårdmetallfabrik, främst för 
däckdubbar. Det franska företaget 
Safety förvärvas – en tillverkare av 
skärande verktyg i hårdmetall.

1972

Rullborrkronor börjar användas för 
malmbrytning i dagbrott. Företagets 
namn ändras från Sandvikens Jernverks 
AB till Sandvik AB. Tekniska rådgivning
en inom skärande verktyg organiseras 
som ”Coromant Multi  Service”. Den 
nya unika tättandade fräsen, Sandvik 
Auto, vinner en breddad marknad i 
bil industrin. Ejektor borren får djuphåls
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borrningshuvud med vändskär. Rostfritt 
stål för blad ventiler i kompressorer  
utvecklas vidare. Det nya metallsåg
bladet Sandflex är praktiskt taget 
obrytbart. Handsågen Sandvik 2000 
SuperCut ger bättre avverkning. Avan
cerad satsning på stordatorer görs. Ett 
tråddrageri i Barcelona, Spanien, förvär
vas liksom en fabrik för tillverkning av 
hårdmetall i Argentina. 

1973
Förvärv av 65 procent av aktierna i Seco 
Tools. Brittiska Wickman Wimet övertas 
med enheter i Coventry, Feather stone, 
Glasgow och Nuneaton samt i Syd
afrika. Sandvik har nu femtiosju dotter
bolag. Excenterborrutrustningen Odex 
lanseras för borrning genom svårbear
betade jordlager till fast berg.

1974
Rekordår efter första oljekrisen. Två 
anläggningar för svetsade rostfria rör 
förvärvas i Storbritannien och Tyskland. 
Etenugnsrör utvecklas för användning 
i högtemperaturprocesser. Ferronickel
legeringar tas fram för reläer och kon
takter inom elektronikindustrin.

1975
Ny organisation med fyra divisioner.  
Ett nytt höghållfast stål utvecklas för 
djupt liggande oljekällor med höga 
temperaturer och svåra korrosions
förhållanden. Rostfria svetsprodukter 
når framgångar med svetsband och 
svetstråd för tryckkärl i kärnkrafts
industrin. Stålbandstransportörer 
levererar utrustning för automatisk 
godssortering till kunder i Japan. 
Tråddragerier byggs i Spanien och 
Brasilien. Affärsområde Saws and 
Tools inleder en serie företagsförvärv 
och bygger nytt huvudkontor.

1976
Spån skivepressar baserade på 
pressplattor av stål utvecklas. Hård
metalltillverkning startas i Semine, 
Japan. Försäljningsbolag bildas i Kobe. 
Koncernens europeiska distributions
centrum för verktyg i Schiedam, Ne
derländerna, invigs av svenska kunga

paret. Det franska dotterbolaget flyttar 
huvudkontoret till Orléans. Avancerad 
datorteknik införs inom orderhantering, 
lager och produktionsstyrning samt 
ekonomisk redovisning. Amerikanska 
konsumentverktygsföretaget Disston 
förvärvas. Trådfabrik invigs i Brasilien. 
Den första korthålsborren med hård
metallskär, TMax U, tas fram. 

1977
Projekt försäljning av hårdmetallfabrik 
till Sovjet unionen. Över 90 procent av 
faktur eringen kommer från marknader 
utanför Sverige. För bergborrar ersätts 
skären mer och mer av hårdmetallstift. 
Stigortsborrar med två meter i dia
meter prövas. För rör till raffinaderier 
tas en ny stålsort fram. Bandstål i 
krom kvalitet utvecklas för eggverktyg. 
Fabrik för rostfria svetselektroder i 
USA. Huvudkontoret i Kanada flyttas  
till Mississauga, Ontario. Band textur
valsas till stål för upp rullningsfjädrar i 
bilbälten. 

1978
Försäljningen av hårdmetallprodukter 
står nu för hälften av koncernens om
sättning. Företaget Spooner, verksamt 

inom livsmedelsprocessindustrin, för
värvas av transportördivisionen. Dotter
bolag bildas på Irland. Bergborrar intro
ducerar små stiftborrkronor vilket utgör 
ett första steg mot engångsborrkronor.

1979
Lennart Ollén utses till ny vd och Arne 
Westerberg blir styrelseordförande.  
Beslut om ny stränggjutningsanlägg
ning i Sandviken. Delägarskap innehas 
i Uddeholm Strip Steel. Kosta i Tysk
land förvärvas för arbetsstycke hållande 
verktyg. En rad mindre förvärv, bland 
andra av brittiska Osprey. 

1980
Förvärv av majoritetsandel i franska 
Eurotungstene, samt fem andra  
mindre förvärv. Nytt stegvalsverk grun
das i Sandviken för grova sömlösa rör. 
Snabbväxlingssystemet Block Tools för 
svarvning introduceras, liksom Varilock, 
ett modulärt hållarsystem för roterande 
verktyg. Den första enheten i Sandviks 
system Rotoform (bilden) tillverkas för 
pastillering av flytande kemikalier, som 
svavel, till fast form. Fabrik för skärhål
lare byggs i Mebane, NC, USA. Dotter
bolag bildas i Taipei, Taiwan.

1981
Kraftigt minskad försäljningsvolym  
leder till omstruktureringar och ned
läggning av enheter. Reduktion 

av antalet anställda med över 
2 200 personer. Sandvik Coromant 
lanserar borr v erktyget Delta Drill, 
som har betydligt större kapacitet 
än konventionella spiral borrar. 
Sandvik Coromant introducerar DD, 
direktdistribution från centrallager 
till kund, i Finland och Polen. Ett nytt 
material av hårdmetall och stål,  
CastinCarbide, presenteras för 
varmvalsar till stålindustrin. Navel
strängsrör utvecklas till olje och 
gasindustrin. Sandvik går in som 
hälftenägare av en ång generator
tillverkare i Arnprior, Ontario, Kanada. 
Stränggjutning av ämnen startar i 
Sandviken. Dotter bolag grundas i 
Zimbabwe. Martintillverkningen upphör 
i Sandviken och därmed även den 
malmbaserade ståltillverkningen.  
Skrot ersätter malm som råvara.

1982
Många avyttringar av bolag och enhe
ter främst inom Saws and Tools och 
Process Systems, bland annat delar av 
Disston. Även Eurotungstene är under 
avveckling. Tillverkningen av borrstål 
övertas från Fagersta. Samriskbolag 
med Fagersta etableras för svetsade 
rostfria rör. Den första enheten i Sand
vik Coromants satsning på Training 
Centers (senare kallade Productivity 
Centers) invigs i Halesowen, Stor
britannien.

1983
Ett dramatiskt år. Göran Ahlström 
blir ny vd och presenterar en ny 
decentraliserad organisation för 
koncernen. Skånska Cementgjuteriet 
övertar kontrollen av Sandvik från 
Kinnevik. Ny styrelse tillsätts och Asea
chefen Percy Barnevik blir styrelse
ordförande. Omstruktureringar och 
avyttringar i organisationen utanför 
Sverige. Den första förlusten på 

sextiotvå år redovisas. Det långvariga 
aktieinnehavet i vattenkraftverket 
Krångede säljs för att rädda kassa
flödet. Nedläggningar av ett flertal 
fabriker och bolag. Saws and Tools 
tillverkning i Sandviken flyttas till 
bland annat Bollnäs och Edsbyn. 
Skär av kubisk bornitrid och keramik 
introduceras. 

1984
PerOlof Eriksson utses till ny vd.  
En ny decentraliserad organisation ska
pas, med sju separata affärsområden, 
regionbolag och servicebolag. Avesta 
Sandvik Tube (Sandvik 25 procent) och 
Fagersta Stainless (Sandvik 50 pro
cent) bildas i samband med omstruktu
rering av svensk special stålsindustri. Ny 
generation verktyg för gängsvarvning 
introduceras: TMax Ulock.

1985
Försäljning av delägda hårdmetall
företag, liksom företaget Spooner.  
Ett nytt duplexstål utvecklas, SAF 2507, 
som bland annat får stor användning 
vid tillverkning av navelsträngsrör. 
Representationskontor öppnas i 
Beijing, Kina.

1986

Sandviksågen firar 100årsjubileum. 
Investeringar sker i skärtillverkningen 

världen över; totalt finns nu fyrtiofem 
tillverkningsenheter inom Coromant
verktyg. En ny hårdmetallsort, Dual  
Properties, introduceras för stiftborr
kronor. Ett nytt rostfritt stål för metanol
tillverkning lanseras. Seco Tools blir 
tillfälligt ett helägt dotterbolag, men 
ska börsintroduceras. Aktiesplit 4:1.

1987
Seco Tools förvärvar konkurrenten 
Carboloy i USA med över 1 200 an
ställda. Sandvik Hard Materials startar 
tillverkning av keramer för kirurgiska 
tandimplantat. Flera förvärv inom hård
metallområdet, bland annat i Danmark, 
Belgien och USA. Bolaget i Arnprior, 
Kanada, blir helägt. Förvärv av Sterling 
Tubes i Walsall, Storbritannien.

1988
Borrar i hårdmetall utvecklas för elek
tronikindustrin. QCut, en ny generation 
verktyg för avstickning och spårsvarv
ning, introduceras. En tillverkare av 
sänkborrutrustning, Mission i USA, 
förvärvas. En rad andra företagsförvärv 
genomförs, exempelvis Metinox i Stor
britannien, för medicinska produkter i 
rostfritt stål. En intern bankverksamhet 
och holdingbolag startas i Neder
länderna med en filial i Schweiz.

1989
Satsning inleds i östra Europa. Ett 
distributionscentrum för hårdmetall
produkter etableras i Kentucky, USA. 
Samarbetet med Atlas Copco inom 
bergborrområdet upphör. En ny gene
ration frässkär, ”New Wave”, når stora 
försäljningsframgångar. Verktygsbola
get Impero i Italien köps. Tråddrageri 
för rostfri tråd i Mjölby förvärvas, liksom 
filfabriker i Finland och Storbritannien. 

1990
Det modulära verktygssystemet  
Coromant Capto introduceras för  
svarvning, fräsning och borrning.  
En spansk hårdmetalltillverkare i  
Barcelona förvärvas. I Japan invigs  
ett nytt huvudkontor i Kobe. Dotter
bolaget i Korea blir helägt.
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1991

Förvärv av Bahco Verktyg, med till
verkning i Sverige, Tyskland och 
Argentina. Verksamheten integreras i 
affärs område Saws and Tools. I tunnel
projektet under Engelska kanalen 
används Sandviks hårdmetallförsedda 
verktyg för tunnelborrning. En serie 
rost fria stål med förbättrad maskin
bearbet barhet lanseras under 
beteckningen Sanmac. Investeringar  
i Ryssland. Dotter bolag bildas i Ungern, 
Tjeckien, Slovakien och Bulgarien. En 
större special verktygs enhet förvärvas  
i tyska Schmalkalden.

1992

Förvärv av 25 procent av den finska 
bergborrmaskintillverkaren Tamrock. 
Snabbstålstillverkaren CTT Tools för
värvas från SKF med enheter i Sverige, 
Storbritannien, Frankrike, Italien, Tysk
land och USA. Beslut tas om att en 
extrusionspress ska byggas i Scranton, 
USA, samägd med japanska Sumi
tomo. Konceptet Tailor Made lanseras 
av Sandvik Coromant för snabba leve
ranser av skräddarsydda produkter till 
kunderna.

1993
Affärsområde Sandvik Tooling bildas. 
Valsknivar i hårdmetall börjar användas 
vid tillverkning av blöjor och andra 
sanitets produkter. En serie ergo
nomiska hand verktyg utvecklas, främst 
skiftnycklar, skruvmejslar och tänger 
samt en ny handsåg med effektivare 
tandning. Dotterbolaget Sandvik China 
bildas i Beijing. Aktiesplit 5:1. Joint 

venturebolag inom tråddragning  
startar i Brasilien. Materialet Sandvik 
Nanoflex™ utvecklas för ögonkirurgi och 
rakapparats huvuden och får sedan flera 
medicinska och miljötekniska appli
kationer. 

1994
Clas Åke Hedström ny vd och koncern
chef. Sandvik blir först i världen att pro
ducera diamantbelagda hårdmetallskär 
i industriell skala. Förvärv av Rysslands 
största hårdmetallfabrik MKTC (bilden). 
Ett samriskbolag för hårdmetallverk
tyg, Sandvik Baildonit, bildas i Polen. 
Fabrik för hårdmetallverktyg invigs i 
Langfang, Kina. En tjeckisk anläggning 
i Chomutov förvärvas för tillverkning av 
precisionsrör. 

1995
Produktprogrammet CoroMill utveck
las, vilket ger upphov till en hel familj 
av verktygslösningar för olika fräs
områden. CoroKey, ett nytt koncept för 
lansering av vändskär, presenteras. 
Extremt finkorniga hårdmetallsorter ut
vecklas för ämnen till kretskortsborrar 
inom mobiltelefonindustrin. Represen
tationskontor öppnas i Vietnam.

1996
Koncernen blir majoritetsägare i Sand
vik Choksi Tube, Indien, för extrusion 
och färdigställning av sömlösa rör. 
Förvärv av den franska rörtillverkaren 
Précitube. Ett nytt rostfritt stål, Safurex, 
utvecklas för konstgödselindustrin. För
värv av 42 procent av aktierna i Kanthal 
(bilden) och 49 procent av aktierna i 

finländska Tampella, moderbolag till 
redan delägda Tamrock.

1997
Beslut om inlösen av aktier för fyra 
miljarder kronor. Investmentbolaget 
Industrivärden går in som ny storägare  
i Sandvik. Sandvik blir majoritetsägare 
i Kanthal. Sandvik förvärvar hela  
Tamrock med cirka 5 000 anställda, 
främst i Finland, Österrike, USA, Chile 
och Australien. Företaget presenterar 
världens största underjordslastare, Toro 
2500. Förvärv av amerikanska snabb
stålstillverkaren Precision Twist Drill 
samt ståldistributören RGB i Stor
britannien (delägd sedan 1994). Start  
för insamling av använda hårdmetallskär 
för återvinning av kobolt och volfram.  
Ett nytt kallvalsverk invigs i Sandviken. 
En ny typ av vändskär för svarvning, 
Wiper, introduceras för ökad produk
tivitet och ytfinhet. Beslut tas om ny 
organisation med tre stora affärsom rå
den från 1998: Sandvik Tooling, Sandvik 
Mining and Construction samt Sandvik 
Specialty Steels. De mindre affärs 
områdena Sandvik Saws and Tools, 
Sandvik Process Systems och Sandvik 
Hard Materials förblir självständiga.

1998

Lansering av vändskärsfräsen  
CoroMill 390, som ger betydande  
produktivitetsförbättring. Sandvik  
Coromant inför direkt distribution till 
kund via central lager i Sverige, Neder
länderna, USA och senare Singapore. 

Inom det nya affärsområdet Sandvik 
Mining and Construction sker rationa
liseringar, integration och avyttringar, 
antalet anställda minskas med 15 pro
cent. wEtt nytt rörverk tas i bruk i Sand
viken. Förvärv av tyska Poppe&Potthoffs 
tillverkning av rostfria precisionsrör. 
Förvärv av amerikanska MRL Indu
stries som tillverkar ugnselement för 
elektronik industrin. Ett samriskföretag 
inom bergborrutrustning grundas i 
Korea. Dotterbolag bildas i Slovenien, 
Grekland, Rumänien, Ukraina, Bolivia 
och Ghana. Cirka ett tusen specialister 
arbetar nu för Sandvik inom ITområdet.

1999
Försäljning av affärsområde Saws  
and Tools och koncentration av verk
samheten på tre kärnområden: Sandvik 
Tooling (Sandvik Coromant, Sandvik 
CTT och Sandvik Hard Materials), Sand
vik Mining and Con struction (Sandvik 
Tamrock, Driltech Mission, VAEimco, 
Roxon) och Sandvik Specialty Steels 
(Sandvik Steel, Kanthal, Sandvik Pro
cess Systems). Förvärv av åter stående 
aktier i polska verktygstillverkaren 
Baildonit. Hård metallverktyg för tillverk
ning av alu miniumburkar utvecklas, 
samt CoroCut, ett nytt system för av
stickning och spår svarvning. Verksam
heten i Argentina samlas i San Justo. 
Representationskontor öppnas i  
Bosnien och Hercegovina.

2000
Förvärv av borriggsproduktion i Öster
rike, den tyska stålbandstillverkaren 
HindrichsAuffermann och austra
liensiska Beltreco, ett servicebolag 
inom gruvbranschen. Försäljning av 
Guldsmedshytte Bruk. Produktionen av 
hårdmetallpulver i Stockholm flyttas till 
Gimo, där även en fabrik för volfram
karbid uppförs och produktionen av 
solida hårdmetallverktyg utökas. Kapa
citeten för hållande verktyg i Mebane, 
NC, USA, fördubblas. Dotterbolag bildas 
i Kroatien.

2001
Satsning på mekanisk brytning av 
guld och platinamalmer görs med den 
av Sandvik nyutvecklade metoden 

Icutroc. Automatisering och fjärrstyrning 
av gruv maskiner prövas i gruvor i 
Kanada och Sverige. Konceptet får 
namnet AutoMine. För olje och gas
industrin utvecklas nya stålsorter för 
wirelines, tråd i längder på upp till flera 
kilometer. Höglegerade rör med fenor 
på insidan introduceras för etenfram
ställning inom plastindustrin. Ett nytt 
centrallager för Sand vik Coromant i 
Asien öppnas i Singapore. Beslut tas 
av bolags stäm man om återköp av 
aktier. Förvärv av kross och sorterings
verksamheten inom Svedala Industri. 
Samägt bolag för borrkronor bildas 
med amerikanska Smith International. 
Tillverkningen av sömlösa rör i Stor
britannien läggs ned medan den 
utökas i Tjeckien för olje och gas
industrin. Förvärv av aktie majo ri teten i 
brasilianska verktygs tillverkaren Hurth 
Infer. Andelen i tand  t eknik före taget 
ProceraSandvik säljs. Förvärv av 
resterande aktier i indiska Sandvik 
Choksi. Ägarandelen i det indiska 
dotter bolaget Sandvik Asia ökas ytter
ligare och det chilenska gruv service
företaget Bafco Mineria y Servicios 
förvärvas. Sandvik går in som en av 
fem delägare i ehandelsplatsen 
Endorsia.

2002

Clas Åke Hedström blir ny styrelse
ordförande efter Percy Barnevik, som 
utses till hedersordförande. Lars  
Pettersson blir ny vd och koncernchef. 
Trådtillverkningen i Mjölby och tillverk
ningen av slitdelar i Danmark läggs ned. 
Sandvik Mining and Construction lägger 
ned enheter i Nafta och koncentrerar 
tillverkningen till Alachua, FL, USA, 
och Burlington, ON, Kanada. Förvärv 

av nordamerikanska verktygs företaget 
Valenite. Första förvärvet i Japan genom 
köpet av varumärket Toyo inom gruv 
och anläggningsindustrin. Sandvik 
Tamrock utvecklar bergborrmaskiner 
och lastare för mycket låga gruvorter till 
kunder som producerar platina. Förvärv 
av aktiemajoriteten i tyska verktygs
företaget Walter AG.

2003
Affärsområde Sandvik Specialty  
Steels byter namn till Sandvik Materials 
Technology med fem produktområden: 
Tube, Strip, Wire, Kanthal och Process 
Systems. Walter lanserar Tiger Tec,  
en ny serie hårdmetallskär med 
tvåfärgad ytbeläggning som förslit
ningsindikator. I Shanghai startas en 
fabrik för tillverkning av processystem 
och pressplåtar och i Indien en för 
sammansättning av mobila krossar. 
Sandvik Tooling inviger ett nytt centrum 
för material utveckling i Stockholm. 
Tillverkningen av hårdmetallverktyg i 
Westminster, SC, USA, byggs ut medan 
mindre tillverkningsenheter läggs ned. 
Avyttring av två enheter för tillverkning 
av gruvutrustning i USA. Certifiering 
av den första enheten av Productivity 
Centers inom Sandvik Coromant.

2004
Ett program med ytteknologiprodukter 
lanseras: Santronic för elektronik
industrin och Decorex för design
ändamål inom konsumentvaror. Flera 
företagsförvärv görs inom hårdmetall
området, bland annat i Tyskland, och  
ett inom materialhanteringsområdet i 
Brasilien. Ett nytt distributionscentrum 
för Sandvik Materials Technology invigs 
i Venlo, Nederländerna. Förvärv av 
Technical Tooling i USA, som produ
cerar verktyg för tillverkning av alu
minium burkar. Fabrik för tillverkning av 
maskiner för kolbrytning startas i Tychy, 
Polen. Kanthal utvecklar tillverkningen 
av högtemperaturlegeringar via pulver
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metallurgi. Omfattande internutbildning 
inom Sandviks kärnvärden (Open Mind, 
Fair Play och Team Spirit) inleds.

2005

Hårdmetallsorten GC 4225 introduceras 
och blir världens mest sålda. Förvärv av 
minoritetsandel i kinesisk tillverkare av 
hårdmetallpulver. Kina är nu Sandviks 
tionde största marknad sett till faktur
eringen. En ny generation korthåls
borrar och vändskärsborrar lanseras, 
CoroDrill 880. Hårdmetall pulver till
verkas med kornstorlek under en 
mikro meter. Teflonbelagd precisions
tråd får användning i avancerad hjärt
kirurgi och komposittråd har en viktig 
funktion i pacemakers. Utbetalning till 
aktie ägarna av cirka fyra miljarder 
kronor genom inlösen av aktier. Sandvik 
Smith blir helägt. En översyn görs av 
koncernens nio dragerier av rostfri tråd 
med syfte att halvera antalet. Dotter
bolag bildas i Serbien.

2006

Australien är nu tredje största markna
den inom Sandvikkoncernen. Nya 
jumboborriggar (bilden) för underjords
brytning lanseras, utrustade med 
moderna datasystem för information 
om borrförhållanden och diagnos av 
servicebehov. En ny stålsort utvecklas 
för värmeväxlarrör i miljöer med höga 
kloridhalter, exempelvis i raffinaderier. 
Inom produktprogrammet Bioline 
lanseras stång av titan för tillverkning 
av implantat. Förvärv av finska Metso 
Powdermet. Split av Sandvikaktien: 5:1. 
Tillverkningen av vändskär i hård metall 
i USA koncentreras till West minster, SC, 

medan tillverkningen i Fair Lawn, NJ, 
läggs ned. I Storbritannien stängs två 
specialverktygsenheter. Verktygs
tillverkningen inom Sandvik Tooling i 
Italien, Brasilien och Kina utökas. I 
Indien byggs en borrfabrik i Pune och 
en enhet för återvinning av hårdmetall i 
Chiplun. Förvärv av fyra företag inom 
mineralprospektering: svenskjapanska 
HagbyAsahi, australiensiska SDS 
Corporation och UDR Group (bilden) 
samt chilenska Implementos Mineros.

2007
Hårdmetallverktyg med integrerad 
hö g tryckskylning lanseras. Kanthal 
utvecklar gasbrännare för industriugnar. 
Sandvik Coromants satsning på  
Appli cation Centers inleds i Stuttgart, 
Tyskland. New Insert Generation, en stor 
serie nyutvecklade sorter, intro duceras 
för svarvning, fräsning och borrning. 
Walter inviger en ny fabrik för hård
metall skär i Münsingen, Tyskland.  
Sandvik Coromant bygger ut special
verktygsenheter i Tyskland och USA.  
I Barcelona, Spanien, inviger Sandvik 
Hard Materials en ny fabrik. Förvärv av 
verksamheter inom det medicintekniska 
området i USA och av Doncasters  
Medical Technologies i Storbritannien. 
Förvärv av nordamerikanska Diamond 
Innovations som tillverkar verktyg 
baserade på diamant och bornitrid. 
Under året introduceras den hårdaste 
formen av kubisk bornitrid som hittills 
tillverkats. Förvärv av australiensiska 
företag inom gruv och anläggnings
industrin. Förvärv också av brittiska 
Extec och Fintec, som tillverkar mobil 
kross nings och sorteringsutrustning. 
Av yttring av Sandvik Sorting Systems, 
franska Sandvik Tobler samt del i bolag 
för svetsade rör. Dotterbolag bildas i 
Mali och Mongoliet.

2008

Global finanskris. Stor neddragning 
av personal, produktionskapacitet och 
kostnader på grund av den mycket 
svaga marknadsutvecklingen och den 
globala överkapaciteten. Gängverktyget 
CoroThread, med unik fastlåsning av 
skären, lanseras för svarvning. Efter 
hundra år med blyhaltigt stål för små 
urdetaljer har ett miljövänligt, blyfritt 
stål utvecklats (bilden). Material lanse
ras för bränsleceller. Sandvik Tooling 
utvidgar produktionskapaciteten i 
Japan. I Kina startas nya produktions
anläggningar i Wuxi. En stor sam
mansättningsfabrik för gruvutrustning 
invigs i Santiago, Chile, av den chilen
ska presidenten. Ett forskningscentrum 
för avancerade legeringar uppförs i 
Pune, Indien (bilden). Förvärv av norska 
Teeness (vibrationsdämpade verk
tyg), tyska Aubema (krossutrustning), 
sydafrikanska Corstor (leverantör till 
prospekteringsindustrin) samt brittiska 
Eurocut (medicinteknik). Kontor och 
lager etableras i Demokratiska Repu
bliken Kongo. Avyttring av rörfabriken 
Sandvik Calamo i Sverige. Dotterbolag 
bildas i Algeriet.

2009
Sandviks orderingång och fakturering 
sjunker 30 procent under den globala 
lågkonjunkturen och koncernen redo
visar sitt tredje förlustår någonsin. 
Konsolidering av antalet tillverknings
en heter, minskade lager, reduktion av 
antalet anställda och minskad arbetstid 
införs. Ett Tooling Engineering Center 
öppnas i Indien. Sandvik Mining and 
Construction aviserar nedläggningar av 

tretton enheter, men inviger monterings
anläggningar för gruvutrustningar i 
Jiading, Shanghai, Kina, och i Vespasiano, 
nära Belo Horisonte i Brasilien. Förvärv 
av brittiska verktygs tillverkaren BTA 
Heller Drilling Systems och österrikiska 
volframproducenten Wolfram Bergbau 
und Hütten. Wolfram blir ett produktom
råde inom affärs område Sandvik Tooling 
och lanserar en ultrafinkornig volfram
karbidsort för borrar i klena dimensioner 
till elek tronik industrin. Löstopps fräsen 
CoroMill 316 introduceras. Stororder på 
ång gene rator rör till Kina. Dotterbolag 
bildas i Fören ade Arabemiraten. En ny 
enhet för steg valsning och färdigställning 
av hög legerade rostfria rör byggs i Zhen
jiang, Kina (bilden), samtidigt med ett 
servicecenter för precisionsband.

2010

Anders Nyrén från Industrivärden blir 
styrelsens ordförande. Efterfrågan ökar. 
Medarbetare som arbetat korttidsvecka 
återgår till normaltid. Strategiskt sam
arbete etableras med företaget Carpenter 
Technology inom pulver teknologi. Kanthal 
integreras i nya produktområdet Sandvik 
Wire and Heating Technology. Beslut  
om stora investeringar i rörproduktionen 
i Chomutov, Tjeckien, och i Sandviken. 
Stororder erhålls på navelsträngsrör till 
olje och gasindustrin och flera ytter
ligare leverans  avtal tecknas på ång
generator rör till kärnkraftsindustrin.  

Kina är nu Sandviks fjärde största mark
nad försäljningsmässigt. Beslut tas om 
investering i en ny produktionsanlägg
ning i Svedala för nyckelkomponenter till 
krossar samt i ett distributions centrum 
för reservdelsmarknaden i Europa. Bygg
nation påbörjas i Newcastle, Australien, 
av Sandviks hittills största enhet för 
tillverkning av utrustning till gruv och 
anläggningsindustrin. Sandvik Coromant 
utvecklar produkter och kompetens för 
växande industrisegment som flyg och 
vindkraft. 

2011

Olof Faxander blir ny vd och koncern
chef för Sandvik den 1 februari. Ett 
långsiktigt forsknings och utveck lings
samarbete inleds med Vasa museet i 
Stockholm som innebär leverans av 
specialkonstruerade rostfria bultar för 
att bevara det mer än 380åriga regal
skeppet Vasa (bilden). Gemen samt 
bolag startas med kinesiskt företag  
för produktion och försäljning av 
gruvutrustning på den kinesiska 
marknaden. Företagsförvärv inom 
krossning och sortering i Kina. Fler 
omfattande leveransavtal tecknas 
avseende kapslingsrör till kärn krafts
industrin, följt av beslut om stor ut
byggnad av produktionskapaciteten i 
Sandviken. Beslut tas om ny strategi 
med inriktning på kärn affärerna, tillväxt
marknaderna och ökad snabbhet i de 
interna processerna. En ny marknads
fokuserad organisation skapas med 
aktivare styrning av verksamheterna.  
Tre affärsområden blir nu fem: Sandvik 
Mining, Sandvik Machining Solutions, 
Sandvik Materials Technology, Sandvik 
Construction och Sandvik Venture.  
Flytt av koncernens huvud kontor från 
Sandviken till Stockholm beslutas. 
Process initieras för avyttring av de delar 

inom produktområde Sandvik MedTech 
som omfattar implan tat och instrument. 
I november lämnas ett rekommenderat 
offentligt erbjudande till minoritets aktie
ägarna i Seco Tools om förvärv av samt
liga utestående aktier i dotter bolaget.  
I december håller  Sandvik en extra 
bolagsstämma och fullföljer erbjudandet 
till minoritets aktieägarna i Seco Tools 
samt beslutar ändra styrelsens säte från 
Sandviken till Stockholm.

2012
Den nya organisationen träder i kraft 
den 1 januari. Sandvik fyller 150 år den 
31 januari.
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År Fakturering 
tkr

Ändring från 
föregående år 

% 

Resultat efter 
skatt 

tkr

Procent av 
fakturering

% 

Börsvärde 
tkr

Direkt 
avkastning  

%

Antal an
ställda

1862–67 100–200

1868 130 55 42 430 12 

1869 700 130 19 640 1 

1870 900 29 220 24 980 13 290

1871 1 000 11 218 22 1 070 14 310

1872 1 730 73 490 28 1 400 17 380

1873 2 330 35 465 20 1 630 14 440

1874 1 770 -24 304 17 1 700 14 510

1875 2 000 13 208 10 1 670 9 510

1876 1 840 -8 166 9 1 680 9 560

1877 1 440 -22 120 8 1 650 5 520

1878 1 800 25 79 4 1 630 4 490

1879 1 750 -3 98 6 1 660 5 510

1880 2 340 34 192 8 1 760 6 610

1881 2 290 -2 236 10 1 900 6 630

1882 2 500 9 260 10 2 040 6 660

1883 2 590 4 208 8 2 130 5 740

1884 2 140 -17 97 5 2 120 4 670

1885 1 730 -19 112 6 2 140 3 690

1886 1 900 10 112 6 2 180 3 690

1887 2 010 6 76 4 2 180 3 770

1888 2 110 5 111 5 2 230 3 830

1889 3 020 43 248 8 2 410 5 970

1890 3 420 13 81 2 2 380 4 1 080

1891 2 980 -13 199 7 2 490 4 1 120

1892 3 420 15 161 5 2 560 4 1 120

1893 3 190 -7 206 6 2 670 3 1 140

1894 3 530 11 161 5 2 740 3 1 150

1895 4 670 32 376 8 3 010 4 1 290

1896 6 440 38 1 008 16 3 880 4 1 510

1897 6 200 -4 653 11 4 310 4 1 670

1898 4 210 -32 372 9 4 490 4 1 570

1899 5 490 30 366 7 4 680 4 1 750

1900 6 360 16 486 8 4 990 4 1 930

1901 5 010 -21 194 4 4 700 4 1 840

1902 5 500 10 391 7 4 910 6 1 820

1903 6 050 10 612 10 5 000 4 1 990

1904 6 120 1 545 9 5 080 4 2 030

År Fakturering 
tkr

Ändring från 
föregående år 

% 

Resultat efter 
skatt 

tkr

Procent av 
fakturering

% 

Börsvärde 
tkr

Direkt 
avkastning  

%

Antal an
ställda

1905 5 990 -2 376 6 5 160 4 2 050

1906 7 300 22 604 8 5 550 4 2 280

1907 8 270 13 657 8 6 200 3 2 280

1908 7 770 -6 568 7 6 560 3 2 270

1909 5 440 -30 160 3 6 510 3 1 930

1910 9 630 77 635 7 6 930 3 1 960

1911 9 210 -4 798 9 8 310 7 1 990

1912 10 510 14 1 190 11 9 910 4 2 040

1913 12 290 17 1 960 16 9 900 5 2 240

1914 10 960 -11 1 370 13 9 600 5 2 260

1915 15 680 43 2 680 17 13 700 4 2 470

1916 22 540 44 3 610 16 26 400 3 2 500

1917 33 040 47 5 200 16 28 800 4 2 420

1918 39 360 19 2 900 7 28 800 5 2 550

1919 29 990 -24 2 040 7 19 200 8 2 560

1920 31 170 4 1 130 4 16 800 6 2 640

1921 10 720 -66 -550 -5 12 000 6 2 290

1922 12 980 21 310 2 12 000 6 2 160

1923 10 770 -17 560 5 11 500 5 1 630

1924 17 620 64 860 5 9 100 8 2 660

1925 20 190 15 1 060 5 11 000 8 2 940

1926 19 820 -2 1 010 5 13 000 6 3 020

1927 22 100 12 1 400 6 13 400 7 3 110

1928 26 810 21 1 740 6 18 200 5 3 510

1929 30 500 14 2 150 7 19 900 5 4 000

1930 23 250 24 1 350 6 21 300 5 4 000

1931 19 780 -15 830 4 17 600 5 3 690

1932 20 830 5 990 5 16 600 6 3 480

1933 25 040 20 1 040 4 21 300 5 3 500

1934 31 900 27 3 110 10 24 800 5 3 920

1935 32 200 1 2 400 7 28 800 4 4 170

1936 36 000 12 2 580 7 33 600 4 4 500

1937 46 600 29 3 430 7 42 000 4 4 700

1938 39 900 -14 2 890 7 41 000 4 4 800

1939 46 500 17 2 650 6 36 400 4 5 300

1940 51 500 11 3 680 7 36 000 4 5 500

1941 59 400 15 2 580 4 46 500 4 5 900

1942 66 500 12 2 170 3 55 000 4 6 300

1943 70 900 7 2 990 4 49 000 4 6 300

1944 55 600 -22 2 090 4 53 800 4 5 800

1945 68 600 23 3 170 5 53 000 4 6 070

1946 81 700 19 3 390 4 69 000 4 5 870

FINANSIELL HISTORIK 1868–2011

SANDVIKENS JERNVERK AB – de första hundra åren till 1962 Not 1
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År Fakturering 
tkr

Ändring från 
föregående år 

% 

Resultat efter 
skatt 

tkr

Procent av 
fakturering

% 

Börsvärde 
tkr

Direkt 
avkastning  

%

Antal an
ställda

1947 94 800 16 3 150 3 63 000 4 6 170

1948 106 000 12 3 010 3 56 400 5 6 450

1949 115 700 9 3 710 3 64 100 4 6 500

1950 129 000 11 5 210 4 73 500 4 6 600

1951 170 700 32 6 220 4 93 200 4 6 740

1952 187 000 10 5 540 3 73 800 5 6 890

1953 170 600 -9 5 980 4 75 200 5 6 720

1954 165 400 -3 5 340 3 101 400 5 6 670

1955 200 000 21 6 470 3 89 400 5 6 800

1956 231 000 16 7 070 3 100 200 5 6 880

1957 245 000 6 7 167 3 96 000 5 6 860

1958 236 000 -4 5 630 2 130 400 5 6 200

1959 276 000 17 6 830 2 242 400 3 6 820

1960 355 000 29 9 120 3 249 000 3 7 910

1961 423 000 19 12 400 3 304 200 3 8 980

1962 424 000 0 10 700 3 267 700 3 9 010

År Fakturering 
mkr

Ändring från 
föregående år 

% 

Resultat efter fi
nansiella poster 

mkr

Procent av 
fakturering

% 

Börsvärde 
mkr

Direkt 
avkastning  

%

Antal an
ställda

1982 9 310 5 68 1 1 670 5,7 28 600

1983 10 100 8 -776 -8 2 970 2,6 25 700

1984 11 300 12 940 8 3 070 3,1 24 000

1985 12 600 12 1 610 13 6 340 2,1 23 900

1986 12 700 1 1 680 13 7 720 2,4 24 000

1987 13 200 4 1 910 14 7 370 3,0 24 400

1988 16 400 24 2 850 17 16 000 2,0 26 200

1989 18 800 15 3 070 16 16 000 2,5 26 900

1990 18 300 3 2 840 16 12 400 3,8 26 400

1991 17 600 -4 1 780 10 18 700 2,6 25 300

1992 17 200 -2 1 490 9 22 500 2,3 25 600

1993 21 800 27 1 760 8 32 300 1,9 27 600

1994 25 300 16 3 810 15 33 100 3,2 27 600

1995 29 700 17 5 620 19 32 300 5,2 29 900

1996 28 300 -5 4 450 16 51 200 3,5 30 400

1997 34 100 20 4 210 12 58 500 3,1 38 400

1998 42 400 24 3 940 9 36 500 5,0 37 500

1999 39 300 -7 5 470 14 69 300 3,0 33 900

2000 43 800 11 5 800 13 58 700 4,0 34 700

2001 48 900 12 5 610 11 58 200 4,2 34 800

2002 48 700 -0 5 060 10 50 400 5,1 37 400

2003 48 800 0 4 190 9 64 200 4,2 36 900

2004 54 600 12 6 880 13 70 600 4,1 38 400

2005 63 400 16 8 820 14 87 800 3,6 39 600

2006 72 300 14 11 110 15 118 600 3,3 41 700

2007 86 300 19 13 000 15 131 700 3,6 47 100

2008 92 700 7 10 580 11 58 100 6,4 50 000

2009 71 900 -22 -3 470 -5 102 000 1,2 44 400

2010 82 700 15 9 410 11 155 500 2,3 47 100

2011 92 300 49 500

År Fakturering 
mkr

Ändring från 
föregående år 

% 

Resultat efter fi
nansiella poster 

mkr

Procent av 
fakturering

% 

Börsvärde 
mkr

Direkt 
avkastning  

%

Antal an
ställda

1962 536 4 19 4 268 3,3 11 500

1963 550 3 16 3 247 3,6 11 800

1964 681 24 42 6 293 3,0 12 300

1965 791 16 75 9 311 3,5 13 600

1966 906 15 56 6 356 3,0 15 100

1967 962 6 45 5 372 3,6 14 900

1968 1 070 11 74 7 403 3,8 15 100

1969 1 340 25 133 10 660 2,3 16 600

1970 1 600 19 212 13 688 3,0 18 200

1971 1 690 6 147 9 903 2,3 18 800

1972 1 740 3 71 4 932 2,2 19 100

1973 2 390 37 200 8 774 3,5 22 600

1974 3 380 41 456 13 801 3,9 26 600

1975 3 670 9 501 14 1 240 2,9 26 900

1976 3 910 7 356 9 1 640 2,4 27 900

1977 4 520 16 469 10 1 460 3,1 27 400

1978 5 410 20 460 9 2 030 2,5 28 300

1979 6 640 23 604 9 1 950 3,3 30 100

1980 8 150 23 749 9 1 840 4,5 32 000

1981 8 870 9 530 6 2 070 4,6 31 700

SANDVIKKONCERNEN – de senaste femtio åren 1962–2011 Not 2

Not 3

Not 1: Sandvik utvecklades starkt  som 

koncern under 1950-talet. Före början av 

1960-talet fanns dock ingen koncern-

redovisning. Endast ett vinstmått var till-

gängligt i den externa bokföringen: mo-

derbolagets nettovinst, dvs resultat efter 

skatt. Uppgifterna över fakturering, vinst 

och antal anställda fram till 1962 gäller 

bara moderbolaget, vilket om fattade näs-

tan all verksamhet i Sverige och nästan all 

produktion. Faktureringen visar försälj-

ningen till världsmarknaden efter avdrag 

för provision till egna säljbolag och agen-

ter.  (1862-67 ingick Sandviken-verksam-

heten i Högbo Stål och Jernwerks AB och 

få personaluppgifter finns att tillgå.)

 

Not 2: Under 1960-talets början infördes 

koncernredovisning. Från 1962 finns till-

förlitliga uppgifter om koncernen. Jämför 

man värdena för 1962 i de två tabellerna 

finner man att moderbolagsfaktureringen 

var 424 mkr och koncernfaktureringen 

536 mkr. Moderbolagets resultat efter 

skatt var 10,7 mkr medan koncernens 

resultat efter finansiella poster, dvs före 

bokslutsdispositioner och skatt, var 19 mkr. 

Antal anställda vid moderbolaget var 9 100 

och i koncernen 11 500.

Not 3: Fakturering  och anställda base-

rade på läget 30 september 2011; fak-

tureringen summerad för de senaste fyra 

kvartalen.

Sammanställt av Anders Vrethem och 

Magnus Larsson, Sandvik.
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