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Sandvik implementerar strukturåtgärder för ökad strategisk 
motståndskraft  
 
Sandvik ser löpande över alternativ för hur man kan minska komplexiteten och samtidigt öka 
konkurrenskraften, effektiviteten och flexibiliteten i organisationen för att stödja koncernens strategiska 
inriktning. Detta blir ännu viktigare med en aktiv agenda för förvärvad tillväxt. Sandviks senaste 
strukturprogram tillkännagavs 2020, och besparingarna från det är nu fullt realiserade. Sandvik har nu 
identifierat och beslutat att implementera nya strukturåtgärder, som bidrar till att stärka utvecklingen framåt.   

De nya åtgärderna inkluderar konsolidering och nedstängning av produktionsenheter, och optimering av 
strukturen i försäljningsorganisationen. Åtgärderna är koncernövergripande, men med huvuddelen i Sandvik 
Machining Solutions.  

Initiativen kommer att generera årliga besparingar på cirka 600 miljoner kronor, med full effekt förväntad under 
2025. Besparingarna kommer att vara begränsade under 2022, och därefter gradvis öka. Cirka 50% av de 
totala besparingarna väntas ha realiserats under 2023, och cirka 90% under 2024.   

”Vi söker hela tiden nya vägar som kan stödja vår strategiska agenda, och de här strukturåtgärderna kommer 
att göra oss mer flexibla, förbättra vår operationella effektivitet, och stärka vår plattform för fortsatt tillväxt”, 
säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  

Kostnaderna för omstruktureringen väntas uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor, och kommer att rapporteras 
som kostnader av engångskaraktär inom jämförelsestörande poster.  

 

MSEK SMR SMM SRP Common Totalt 
Kostnader 50 1.300 320 40 1.710 
Besparingar 10 520 70 10 610 

 

Av de 1,7 miljarder kronorna är cirka 400 miljoner kronor icke kassaflödespåverkande, och de återstående 1,3 
miljarder kronorna är huvudsakligen relaterade till personalneddragningar om totalt cirka 580 medarbetare. 
Cirka 60% av de planerade kostnaderna kommer att reserveras för under 2022. Resterande del kommer att 
kostnadsföras under 2023, när kriterierna för att göra detta enligt IFRS är uppfyllda.   
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För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller 
Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008. 
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Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern med lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och 
hållbarhet i tillverkningsindustrin, gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Vi ligger i framkant av digitaliseringen 
och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, 
verktyg, tjänster och digitala lösningar för metallbearbetning, gruvbrytning, bergavverkning, krossning och 
sortering, samt avancerade material. Koncernen hade 2021 omkring 44 000 medarbetare och en försäljning 
på cirka 99 miljarder SEK i runt 150 länder.  
 


