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Shape Corp. vinner Swedish Steel Prize 
2019 

Vinnaren i det tjugonde Swedish Steel Prize är Shape Corp. från USA. De tilldelas 
priset för banbrytande användning av martensitiskt stål i en 3D-formad 
rörkonstruktion för takräcken till bilindustrin. 

”Shape Corp. visar med stor skicklighet vägen framåt och har på ett effektivt sätt lyckats 
utnyttja ett modernt material på högsta möjliga hållfasthetsnivån. Detta visar på stora 
möjligheter att utmana andra lättviktsmaterial med en stållösning som möjliggör cirkulära 
materialflöden”, säger Eva Petursson, ordförande för Swedish Steel Prize och chef för 
SSABs Research & Innovation. 

Shape Corps kostnadseffektiva och robusta tillverkningsprocess för 3D-formade rör har 
gjort det möjligt att utnyttja det kallformade martensitiska stålet Docol® 1700M från SSAB, 
till en unik lättviktslösning för A-stolpar och takräcken, med minimal profilstorlek. 
Komponenterna kommer inom kort att implementeras i ett antal Ford-fordon, inklusive 
Ford Explorer 2020 och Ford Escape 2020. 

Tack vare 3D-formning, i stället för hydroformning, har man lyckats ta fram mindre profiler 
än traditionella lösningar, vilket möjliggör bättre sikt för föraren, mer interiört utrymme 
samt bättre placering av krockkuddar. 

De 3D-formade A-stolparna har också ett förbättrat förhållande mellan styrka och 
viktförhållandet på över 50 procent, vilket har lett till en total massreduktion på 2,8 till 4,5 
kg per fordon. 

Shape Corps mycket innovativa teknik och användning av stål har visat sig vara avgörande 
inom den globala fordonsindustrin och utgör ett stort steg framåt inom både bilsäkerhet 
och fordonsdesign. 

Swedish Steel Prize, som firar 20-årsjubileum i år, vill lyfta god ingenjörskonst, samarbete 
och stålinnovationer som leder till en bättre och mer hållbar värld. Vinnaren får ett diplom, 
en statyett av skulptören Jörg Jeschke och medieexponering. I samband med Swedish Steel 
Prize 2019 kommer SSAB att göra en donation på 100 000 SEK till UNICEF för att stötta 
deras arbete för att kunna erbjuda barn och ungdomar över hela världen utbildning och 
lärande av hög kvalitet. 

De övriga finalisterna var Austin Engineering från Australien, Kampag från Brasilien och 
Roofit.solar från Estland. 

Läs mer om Swedish Steel Prize på steelprize.com. 

För mer information kontakta: 
Eva Petursson, juryordförande, Swedish Steel Prize, eva.petursson@ssab.com 
Anna Rutkvist, projektledare, Sverige Steel Prize, anna.rutkvist@ssab.com 

SSAB är ett stålföretag baserat i Norden och USA. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och 
tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en 
starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm 
och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. 
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