
Johan Arvidsson – vem är det?
Berätta kort om din bakgrund!
Efter avslutade studier på Chalmers började jag min 
karriär som kemiingenjör hos Volvo. Sedan fortsatte 
jag till DuPont där jag under mina 18 år bl.a var VD för 
DuPont Sverige och affärsansvarig för Per-
formance Polymers i Norden. Närmast 
kommer jag från tjänsten som VD i 
utvecklingsbolaget aXichem och 
sedan augusti i år är jag Nexam 
Chemicals försäljningschef.

Vad i Nexam Chemicals 
verksamhet var det som 
lockade dig till bolaget?
Jag har under de senaste 20 åren 
haft mina rötter i olika delar av 
polymerindustrin. Nexam Chemical är 
ett företag som har en intressant vinkel 
i den branschen. Reaktiva additiv är något 
som har stor potential och som inte har använts mycket. 
Är också väldigt förtjust i processen att kommersialisera 
produkter sprungna ur utvecklingsbolag.

Vilka av dina erfarenheter kan bidra till Nexam 
Chemicals fortsatta kommersialisering?
Förutom min långa erfarenhet från polymerindustrin 
och det nätverk jag tar med mig, kan jag framförallt 
kan bidra inom två områden. Jag har lång erfarenhet 
inom applikationsutveckling. Nexam Chemicals affärs-
framgång handlar om att hitta applikationer där vår 
teknologi passar och som har stor kommersiell potential 
för oss och kunderna. Från aXichem tar jag med mig 
entreprenörsandan med ett storindustriellt perspektiv. 

Att kunna verka på en internationell marknad med stora 
globala aktörer är en nödvändig framgångsfaktor för 
Nexam Chemical. 

Vad händer på marknaden som är sär-
skilt intressant ur Nexam Chemicals 

perspektiv?
Nexam arbetar vidare med de 

fokusområden som vi etablerade 
för två år sedan. Vi fördjupar 

vår kunskap inom segmenten 
hela tiden men stöter också 

på nya intressanta applikatio-
ner där våra produkter kan göra 

skillnad. 

Vilka är Nexam Chemicals utma-
ningar för att lyckas kommersiellt?

Utmaningen ligger i att hitta en bra balans 
mellan projekt med kortare och längre tidshorisont. 
Nexam Chemical har haft lätt att hitta stora projekt 
med multinationella spelare, tyvärr ofta med väldigt 
lång tidshorisont. Vi ska naturligtvis fortsätta med 
detta, men vi måste prioritera projekt som är snabbare 
att kommersialisera. I Nexam Chemicals fall är det inte 
frågan om vi kommer att lyckas, utan hur lång tid det 
kommer att ta.

Vilken är din favoritplast? 
Favoritplasten är utan tvekan Delrin. En plast uppfun-
nen av DuPont för länge sedan, men med ständigt 
nya applikationsområden inom allt från det enklaste 
billigaste till riktiga högprestandaapplikationer. 
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Connecting molecules – vad är det?
Nexam Chemical arbetar med en teknologi som vi har 
valt att kalla ”connecting molecules”. Mycket förenklat 
kan man säga att våra produkter förbättrar egenska-
per och prestanda i många olika typer av plastmaterial 
genom att under tillverkningsprocessen på olika sätt 
koppla ihop plastmolekyler. Med Nexam Chemicals pro-
dukter kan man koppla ihop molekyler på fyra olika sätt.

• Tvärbindning. (Crosslinking) Används bland annat 
för att tillverka plaster som utsätts för höga tempe-
raturer och samtidigt måste behålla form och egen-
skaper. Ett exempel på användning är rör som ska 
transportera vatten. Det finns även flera exempel 
från flyg och rymdindustri. 

• Kedjeförgrening. (Chain branching) Används till 
exempel vid tillverkning av stora infrastrukturrör i 
polyeten (1-2 m i diameter) där vår produkt gör att 
röret behåller sin form tills den stelnat.

• Kedjeförlängning. (Chain extension) Används bland 
annat när man vill återvinna polyester (plastkedjor 
som brutits av kan kopplas ihop igen), egenskaper 
återskapas och mervärden skapas.

• Kompatibilisering. (Compatibilization) Används för 
att förbättra plastens mekaniska egenskaper när 
plast blandas med höga halter fyllmedel, till exem-
pel glasfiber eller flamskyddsmedel. 

De här fyra sätten att koppla ihop ger möjlighet att 
skapa olika egenskaper och kan användas var för sig 
eller kombinerat. Gemensamt för de olika metoderna 
är att de alla förbättrar materialegenskaper och att de i 
flera fall innebär sänkta tillverkningskostnader för våra 
kunder.

November 2016



Hög aktivitet på K 2016 i Düsseldorf

Nexam Chemicals medarbetare var på plats i Düsseldorf 
på världens största mässa för plast- och gummiindu-
strin. Där hade bolagets representanter ett hektiskt 
schema för möten med kunder och samt potentiella 
samarbetspartners. Mässan är ett unikt tillfälle att 
träffa olika intressenter från hela världen. Mycket ny och 
intressant information om kunder, marknad och nya 
material kunde införskaffas. Mässan har cirka 200 000 
besökare och innehåller utställare från hela världen som 
presenterar produkter och maskiner.

På mässan presenterade också en ledande aktör inom 
plastadditiv en ny produkt för flamskydd av polyester. 
I presentationsmaterialet rekommenderade bolaget 
sina kunder att använda Nexam Chemicals NEXAMI-
TE®-produkter som ett kompletterande additiv för att 
uppnå förbättrade mekaniska egenskaper i polyestern. 
Presskonferensen där deras nya flamskyddsprodukt 
lanserades var välbesökt.
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Öppet hus hos Nexam Chemical  
15 december 2016 kl. 14.00-16.00
Den 15 december inbjuder Nexam Chemical till öppet 
hus för sina aktieägare och övriga intressenter. Där får ni 
möjlighet att samtala med bolagets medarbetare över 
en julfika. Det ges även möjlighet att titta in i vårt plast-
laboratorium som används för att testa våra produkters 

funktion i kundernas material men även tillverkar min-
dre volymer av masterbatch. Väl mött den 15 december 
på Scheelevägen 19 i Lund. Anmäl gärna om ni kommer 
på info@nexamchemical.com

Anders och Johan i samtal med kund på K 2016 i Düsseldorf.

Nästa nyhetsbrev kommer i januari 2017. 


