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”Vi är på rätt väg nu”

– Jan-Erik Johansson, ny vd se-
dan september på Erasteel Klos-
ter AB i Söderfors, hur skulle du 
beskriva dig själv?

– Norrlänning från Luleå, utbil-
dad civilingenjör på KTH och 
som verkat inom i Sandvik Coro-
mant i 22 år. Jag bor sedan 1998 
vid Sågarbo utanför Älvkarleby 
tillsammans med Anneli och vi 
spenderar gärna vår fritid i skog 
och mark med våra hundar och 
ett jaktgevär. 

– Vad var det som lockade med 
chefsposten på Erasteel Kloster?

– Jag ser en stor potential i 
Kloster och jag har en stark över-
tygelse om att vi tillsammans 

Jan-Erik Johansson, 
vd Erasteel Kloster AB.

kan frigöra denna potential och 
därmed fördjupa kontakten med 
befi ntliga kunder och dessutom 
etablera kontakt med nya kunder. 
Det fi nns en mycket genuin och 
bred kompetens bland de anställ-
da i företaget.

– Hur ska den potentialen frigöras?

–  Genom fl era åtgärder. För det 
första måste vi efter två tuffa år 
med kraftiga kostnadsbesparingar 
gjuta ny framtidstro i företaget och 
höja medarbetarnas självförtroen-
de. Vi är på rätt väg nu och det är 
viktigt att alla, var och en experter 
på sitt, förstår hur man kan bidra 
till en fortsatt positiv utveckling 
och därmed känner engagemang. 
Vi ska fortsätta med förbättrings-
programmet Horizon och passa 
på att anpassa det utifrån det vi 
lärt oss hittills. Jag vill även att 
vi jobbar med att vidareutveckla 
ledarskapet i organisationen. 

Slutligen Erasteel Kloster är ett 
företag på tre bruksorter. Jag vill 
att vi ännu tydligare jobbar för ett 
Kloster.

– Klarar den svenska stålindustrin 
konkurrensen från Kina?

– Vi kan inte konkurrera med löner-
na, men vi måste vara bättre totalt 
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sett helt enkelt. Vi ska erbjuda 
högre kvalitet rakt igenom såväl 
vad gäller att förädla produkter-
nas kvalitet som leveranssäker-
het, korta leveranstider, skapa 
enkelhet för kunden och inte 
minst snabbt lyssna på kunder-
nas förändrade behov och ställa 
upp på dem. Det sistnämnda 
förutsätter samtidigt att vi kan 
hantera våra kostnader för detta.

– Kan det leda till nyanställ-
ningar?

– Det beror helt på hur vi lyckas. 
Jag hoppas och tror på det men 
jag kan inte lova något. Först ska 
vi säkra de jobb vi har. Det gäl-
ler att vara bäst och jag tror att 
den svenska mentaliteten pas-
sar bra för produktion som är 
mycket laginriktad och inte så 
hierarkisk.  

– Slutligen vad är det som är så 
fantastiskt med stål?

– Det är möjligt att gubbarna på 
golvet skrattar nu men jag är 
fortfarande lika fascinerad av 
rinnande stål, det ger mig den 
samma känslan som att se in i 
en eldstad eller skåda över öp-
pet hav.

Fakta Erasteel Kloster AB:

Erasteel Kloster AB är ett 
svenskt bolag inom Erasteel 
S.A. som i sin tur ingår i den 
världsomspännande franska 
Erametkoncernen med 12.900 
anställda. 

Erasteel är världsledande 
inom snabbstål med en mark-
nadsandel på ca 30%, 
varav 2/3 tillverkas i Sverige.

Erasteel Kloster tillverkar 
snabbståls- och pulvermetall-
lurgiska produkter i Söderfors, 
Långhyttan och Vikmanshyttan.

I Söderfors fi nns ett av 
Erasteels högteknologiska 
forsknings- och utvecklings-
laboratorier. 

Samtliga tre bruksorter har 
varit verksamma inom järn- och 
stålverksamhet alltsedan 1500- 
och 1600-talen.
Vi är idag ca 500 medarbetare 
totalt på de tre orterna och 
omsätter ca 800 miljoner kr.

Scana Steel går för högtryck. I no-
vember infördes femskift i smedjan 
och företagets kvalitetsprodukter är 
efterfrågade.

– Jag arbetar nära såväl marknaden 
som produktionsavdelningarna och 
mina arbetsuppgifter är mycket va-
rierande, säger produktionstekniker 
Helena Åsbrink.

Helena Åsbrink, utbildad civilingenjör med 
inriktning Ergonomisk design och produk-
tion, verkar sedan april 2003 inom Scana 
Steel. Efter något år som konsult, arbetar hon 
nu med att utveckla produktionsprocesserna i 
företagets anläggning i Söderfors.

– Produktionen måste effektiviseras i takt 
med att marknadens och kundernas behov och 
krav förändras. Det är extra spännande i en så 
slimmad organisation som vår där samverkan 
mellan olika funktioner är viktig. Jag träffar 
många människor både inom och utom orga-
nisationen för att diskutera utvecklingsarbete 
och nyinvesteringar. På Scana Steel har vi ett 
mycket nära och givande samarbete och jag kän-
ner att jag hela tiden utvecklas i min yrkesroll. 

Utmanande arbetsuppgifter
Liksom Helena är Daniel Jajke utbildad ci-
vilingenjör. Daniel läste Teknisk fysik med 
inriktning materialvetenskap i Uppsala, in-
kluderat ett avslutande år i USA. 

– Jag jobbar med Teknisk kundservice och 
olika utvecklingsprojekt, ofta tillsammans 
med våra kunder. Det är positivt med omväx-
lande arbetsuppgifter. Jag har en del använd-
ning av min utbildning men har också lärt mig 
mycket under de fyra år som jag varit här. 
Såväl Daniel som Helena reser en del i tjäns-
ten, lagom mycket enligt de båda.

Civilingenjörerna Helena Åsbrink och Daniel Jajke trivs inom Scana Söderfors AB. Erfaren-
hetsutbytet är stort inom organisationen, arbetsuppgifterna omväxlande och kontakter med 
omvärlden många. 

Stimulerande arbetsuppgifter inom Scana
Helena och Daniel trivs med variation och innovation

– Att träffa nya människor och se andra 
produktionsanläggningar är stimulerande, 
menar Daniel. 

Naturligt med föräldraledighet
Daniel har nyligen kommit tillbaka i tjänsten 
efter totalt tre månaders pappaledighet. I vin-
ter är han föräldraledig varje fredag.
Daniel förklarar:

– Företagsledningen, inte minst personal-
chefen, har hela tiden varit positiva till att jag 
velat vara föräldraledig. 
Helena väntar sitt andra barn och vd Per Has-
selström bekräftar bilden som Daniel ger: 
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– Att skaffa barn och familj i den åldern 
som Daniel och Helena befi nner sig i är ett 
naturligt inslag för att nå ett välbefi nnande i 
hela sin tillvaro. Från sina hem i Uppsala åker 
Daniel och Helena de knappa sju milen till 
Söderfors varje dag.

Från Söderfors ut i världen
Att vara en del av en större internationell kon-
cern ser båda som en stor fördel.
Helena kan tänka sig att arbeta utanför 
Sverige:

– Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att 
jobba i våra produktionsanläggningar i Kina 

något eller några år i framtiden om möjlighe-
ten öppnar sig.
Från Scana Steel i Söderfors är steget ut i värl-
den märkbart kort.

Fakta

Scana Steel Söderfors AB, med drygt 150 
medarbetare, verkar inom valsning och 
smide av specialstål. Kunder är exempel-
vis Sandvik, Erasteel Kloster och Ovako 
som ytterligare bearbetar och förädlar de 
produkter Scana producerar.
Företaget ingår i norskägda Scanakon-
cernen med produktionsanläggningar 
i Sverige, Norge och Kina och försälj-
ningskontor i ett fl ertal länder.
Koncernen har ca 1 700 medarbetare och 
omsätter ca 150 miljoner euro årligen.
Scana som grundades 1987 är sedan 1995 
noterat på Oslobörsen med huvudkontor i 
Stavanger.


