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Sandvik genomför fas två i optimeringen av försörjningskedjan samt ytterligare 
anpassning av kostnadsbasen 
 
Som tidigare annonserats under 2013 har Sandvik för avsikt att öka effektiviteten inom försörjningskedjan 
och minska antalet produktionsanläggningar från 150 till cirka 125 inom tre till fyra år. 
 
Den första fasen, som inleddes under fjärde kvartalet 2013, utvecklas enligt plan och omfattar stängning av 
11 enheter (varav fem hade lagts ned vid utgången av 2014). Nu påbörjar Sandvik den andra fasen med 
nedläggning av tio enheter, företrädesvis i Europa. Dessutom genomför Sandvik ytterligare åtgärder för att 
anpassa kostnadsbasen till rådande efterfrågan samt gör en nedskrivning av projekt inom Mining Systems.  
 
Sammantaget beräknas totala årliga besparingar från åtgärderna uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor i 
årstakt vid slutet av 2016, till en kostnad av 1,9 miljarder kronor som kommer att belasta första 
kvartalet 2015.  
 

 

 
– Vi fortsätter nu att optimera försörjningskedjan, vilket kommer att medföra ett flertal fördelar. Vi kommer 
framför allt att uppnå väsentliga förbättringar av produktiviteten som en följd av kostnadsbesparingar över 
tid, genom att vi minskar antalet produktionsenheter. Minst lika viktigt är emellertid att vi ökar flexibiliteten, 
flyttar närmare kunderna och ökar vår kapitaleffektivitet. Det är viktigt att vi anpassar oss till en föränderlig 
global marknad, där förmågan att agera och reagera snabbt är avgörande för långsiktig framgång, säger 
Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.  
 
 
Optimering av försörjningskedjan fas II 
 

Den andra fasen i programmet för optimering av försörjningskedjan beräknas generera årliga besparingar 
om 600 miljoner kronor i årstakt vid slutet av 2016, till en kostnad om 1 220 miljoner kronor som belastar 
resultatet i första kvartalet 2015. Information rörande de enskilda enheterna kommer att meddelas lokalt 
från fall till fall, avhänget fackliga konsultationer. För att underlätta överföring av produktion mellan enheter 
kommer vissa investeringar att krävas. 
 
För Sandvik Machining Solutions är nedläggningarna av produktionsenheterna och nedskärningarna 
viktiga steg för att hantera den rådande överkapaciteten samt minska produktionskostnaderna. Första 
kvartalet kommer att omfatta 450 miljoner kronor i engångskostnader, med årliga besparingar om cirka 
130 miljoner kronor vid utgången av 2016. 
 
Sandvik Mining kommer att justera försörjningskedjan för att förbättra kostnadsstrukturen och skaffa 
konkurrensfördelar genom att förbättra företagets förmåga att erbjuda bättre service till kunderna. Planen 
innefattar nedläggning av enheter och nedskärningar, inklusive avveckling och överföring av verksamhet till 
andra enheter. Här innefattas även investeringar i nya anläggningar på snabbväxande marknader och en 
utbyggnad av befintliga anläggningar. Engångskostnader om 630 miljoner kronor, hänförliga till fas två av 
programmet för att optimera försörjningskedjan, kommer att bokföras under första kvartalet 2015. De här 
åtgärderna förväntas generera löpande årliga kostnadsbesparingar på cirka 400 miljoner kronor vid 
utgången av 2016.  
 



 

 2 (2) 
För Sandvik Materials Technology är neddragningar och optimering av produktionsflöden viktiga steg för 
att hantera den rådande överkapaciteten samt minska produktionskostnaderna. Första kvartalet kommer 
att omfatta 140 miljoner kronor i engångskostnader, med årliga besparingar om cirka 70 miljoner kronor vid 
utgången av 2016. 
 

 
 
 
Anpassning av kostnadsbasen  
De planerade åtgärderna för anpassning av kostnadsbasen till efterfrågeläget förväntas generera löpande 
årliga kostnadsbesparingar på 480 miljoner kronor vid utgången av 2016. Engångskostnader om 650 
miljoner kronor hänförliga till anpassningen av kostnadsbasen kommer att bokföras under första 
kvartalet 2015. Detta inkluderar att Sandvik Mining gör en nedskrivning av projekt inom Mining Systems.  
 

 
 
 
Telefonkonferens 
En telefonkonferens för institutionella investerare, analytiker och finansiell media med Olof Faxander, VD och 
koncernchef för Sandvik, äger rum kl. 09:30 – 10:00 svensk tid den 5 mars 2015.  
 
För att delta i telefonkonferensen, ring: 
 

SE: +46 8 505 201 14 

UK: +44 207 1620 177 

US: +1 334 323 6203 
 

Lösenord: Sandvik; senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.  
 
 
Stockholm, 5 mars 2015 
 
Sandvik Aktiebolag  
 
För mer information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, Sandvik AB,  
tfn: +46 8 456 14 94, Oskar Lindberg, Investor Relations Officer, Sandvik AB, tfn +46 8 456 12 30 eller 
Pär Altan, chef för Group External Communications, Sandvik AB, tfn: +46 8 456 12 37. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda 
områden – verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 
material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Under 2014 hade Sandvik-koncernen 
cirka 47 000 anställda och representation i 130 länder, och en omsättning på cirka 89 000 miljoner kronor. 


