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OM SANDVIK HÅLLBARHETS- 
REDOVISNING 2014

Detta är Sandviks nionde hållbarhetsredovisning i  
rad och den beskriver koncernens hållbarhetsarbete 
under verksamhetsåret 2014. Ambitionen är att 
 fortsätta att rapportera årligen. Sandviks senaste 
 hållbarhetsredovisning publicerades i april 2014. 
Hållbarhetsredovisningenkompletterardenfinansiella
info  rma tionen i årsredovisningen genom att beskriva 
koncernens mål, strategi, styrning, risk- och möjlighets-
bedömning, samt Sandviks operativa verksamhet ur ett 
hållbar hetsperspektiv. Redovisningen har tagits fram i 
 enlighet med riktlinjerna i Global Reporting Initiative 
 version 4.0 (GRI G4), nivå Core. Sandvik har under-
tecknat FN:s Global Compact (UNGC) och rapporterar 
i enlighetmedkriterierförUNGC:savanceradenivå,
 vilket innebär att redovisningen innehåller information 
om koncernens arbete med de tio principerna kring 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-
korruption. Hållbarhetsredovisningen är granskad 
av externpart.

SandvikHållbarhetsredovisningfinnsäveni
 webb version på sandvik.com/sustainability.

 

Markus Schuster (till vänster) och Vinzens Schnabl (till höger) på Wolfram Bergbau und Hütten, St. Martin, 
Österrike, ett produktområde med stort fokus på återvinning av hårdmetaller. Läs mer om Wolfram Bergbau 
und Hütten på sidan 14. På Sandvik är alltid säkerhet en hög prioritet. Medarbetarna på bilden bär föreskriven 
säkerhetsutrustning för anläggningen.



AVSNITT

–   Reviderad uppförandekod antagen av styrelsen, redo att lanseras 2015.  

–   Reviderad uppförandekod för leverantörer lanserad och inköps processerna 
stärkta. 

–   Nytt visselblåsarsystem, "Speak Up", redo att lanseras 2015. 

–   Minskad olycksfallsfrekvens (LTIFR) för fjärde året i rad till 2,5 vid årets slut, 
det lägsta LTIFR i Sandviks historia. 

–   Fördjupad integration av programmet mot mutor och korruption.

–   Nytt globalt traineeprogram initierat. 

–SandvikåterigeninkluderatiFTSE4GoodIndex,EthibelExcellence 
Investment Register samt RobecoSAMs årsbok över världens mest  
hållbara företag.
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Olycksfallsfrekvens (LTIFR) 
Förbättring med 22 %

2,5

MSEK
Fakturering –2 %*

88 821

Andel kvinnor, 
koncernen, %

19,4

MSEK  
Orderingång –2 %*

85 957

Andel ISO 14001- 
certifieradeenheter,%

96

* Fast valuta för jämförbara enheter.

ÅRET I KORTHET
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KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

HÅLLBARA AFFÄRER 
STÄRKER VÅR 
MARKNADSLEDANDE 
POSITION

Sandvik har en lång tradition av 
att utveckla produkter och lös
ningar som ger högre produk  ti
vitet och därmed bidrar till att 
stärka våra kunders konkurrens
kraft. Produkutvecklingen sker 
ofta i nära samarbete med  
kunderna själva, vilket ger oss 
djup insikt i de utmaningar som 
olika branscher står inför. Som 
marknadsledare har vi ett ansvar 
att ta fram fler och bättre lösningar, 
för bland annat högre energi
effektivitet, minskad miljöpå
verkan, och en hållbar energi
försörjning, oavsett bransch.   

Vår ambition är att bli ett av de mest 
hållbara företagen i vår egen 
bransch. Det ger oss möjlighet att 
skapa ytterligare värden för våra 
intressenter samtidigt som vi läg-
ger grunden för en långsiktig och 
lönsamtillväxtförkoncernen.
Under 2014 har vi vidareutvecklat 
detta arbete med en rad initiativ.

Vi lanserade en ny vision – Vi sät-
ter industristandarden – som inne-
bär att vi ska ta en ledande position 
med våra produkter och samtidigt 
visa ledarskap i hur vi tar hand om 
våra medarbetare, kunder, vår miljö 
och de samhällen vi verkar i. 

Vifortsätterattexpanderapåtill-
växtmarknader,blandannatistora
ekonomier som Kina och Indien. I 
Indien investerar vi i ett nytt FoU-
centrumochviharutvecklatfler
strategiska samarbeten med forsk-
ningsinstitut och universitet. I Kina 
skapas ytterligare ett centrum, med 
huvudsaklig inriktning på miljö och 
energi. Tonvikten för dessa centra 
är att skapa en teknologisk platt-
formförframtidaaffärsmöjligheter
inom dessa områden. Genom att 
fortsättaväxaidehärregionerna
kanviävenväxamedkundernapå
några av de mest intressanta mark-
naderna i världen. 
Viväxeräveninomviktigamate-

rial- och teknologiområden. Våra 
satsningar i bränslecells- och  
pulverteknologi baseras på tekniker 
som utlovar en framtid med mindre 
förbrukning av fossila bränslen och 
effektivare,merresurssnålproduk-
tion. Vi arbetar också i allt större 
utsträckning med informations-

teknologiföratteffektiviserapro-
cessernaiexempelvistillverknings-
industrin och i gruvsektorn. På bara 
några år har det skett en stor för-
ändring av borrning och annan 
gruvdrift, där automatisering tagit 
över farliga arbetsmoment från 

människor och gett högre säkerhet 
ochökadproduktivitetietttufft
marknadsklimat. Sandvik har varit 
ledande i utvecklingen och lanserat 
enradinnovationer,varavflera
under 2014.  

Vi har lagt ned ett omfattande 
arbete på att revidera vår upp-
förandekod. Arbetet har engagerat 
såvälinternasomexternaintres-
senter i syfte att ta fram en så hel-
täckande och ansvarsfull kod som 
möjligt. Under 2015 rullas koden ut 
i helakoncernen,medstödaven
omfattande kommunikations-

kampanj och en interaktiv utbildning 
av samtliga medarbetare. Alla ska 
känna till innehållet i den, och alla 
ska leva efter den. Vår kod styrs 
av detioprincipernaiFN:sGlobal
Compact, som vi blev medlemmar i 
2013, och ämnar fortsätta vara 
medlemmar i, samt OECD:s riktlinjer 
och FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter.

Vi har fortsatt arbetet med att 
minska olycksfallsfrekvensen i  
företaget. Genom kampanjer och 
utbildning har vi stärkt säkerhets-
kulturen inom alla delar av koncer-
nen, och vi har sänkt olycksfalls-
frekvensen till 2,5 under 2014. Att 
utveckla och sälja ledande produk-
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"SOM MARKNADSLEDARE HAR VI 
ANSVAR ATT TA FRAM FLER OCH 
BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR BLAND 
ANNAT HÖGRE ENERGIEFFEKTIVITET 
OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN, 
OAVSETT VILKEN BRANSCH VI  
ARBETAR MOT."

ter som höjer säkerheten i våra 
kundsegmentinomexempelvis
energi- och gruvsektorn, är ett 
resultat av att ha skapat bransch-
ledande processer för säkerhet i 
den egna tillverkningen och distri-
butionen. Säkerhets arbetet är en 
naturligdelavvåraffärochdet
finnsettstarktengagemangför
området i hela organisationen.

Mångfald och inkludering är andra 
viktiga delar i att skapa ett starkare 
och mer lönsamt Sandvik. Att som 
ett globalt och ansvarsfullt företag 
även ha en organisation som speg-
lar detta förhållande, har stor bety-
delse för att vi ska kunna lyckas på 
lång sikt. Vi har omsatt vår globala 
mångfaldsstrategi i handling 
genom att öka både andelen kvin-
nor och den internationella repre-
sentationen i koncernledningen. 

Vi har även lanserat ett globalt 
traineeprogram där vi har deltagare 
från Sverige, Kina och Indien som 
ska utvecklas till framtida ledare. 
Jagharsjälvträffatdem.Närjaghör
vad det är som är viktigt för dem 
och varför de vill göra karriär på 
Sandvik, stämmer detta väl överens 
med det vi vill och ska vara: ett glo-
balt och högteknologiskt företag 
som är med och driver en hållbar 

utveckling i de branscher vi verkar. 
Det är en ambition som vi alla delar, 
och som vi dagligen strävar efter 
att realisera.

Stockholm, mars 2015

OlofFaxander
Verkställande direktör  
och koncernchef

3Sandvik Hållbarhetsredovisning 2014
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VÅR VÄRLD

Vi är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster 
och service som förbättrar våra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Under 
2014hadevicirka47000medarbetare,försäljningiöver130 länderochomsattecirka
89 miljarder kronor. Vår verksamhet baseras på en unik kunskap i materialteknologi 
med omfattande insikt i industri- och kundprocesser. Vi investerar kraftigt i forskning 
och utveckling och har ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer. 
Verksamhetenärindeladifemaffärsområden:SandvikMachiningSolutions,Sandvik
Mining, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture.

HÖGTEKNOLOGISK 
OCH GLOBAL

VÄRLDSLEDANDE POSITIONER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN

Verktyg och verktygssystem 
för skärande metallbearbetning 
samt komponenter i hårdmetall 
och andra hårda material.

Maskiner och verktyg för    gruv- 
och anläggningsindustrin   
samt olika typer av process- 
anläggningar.

Högförädlade produkter  
i avancerade rostfria stål,  
speciallegeringar och titan 
samt metalliska och keramiska 
motståndsmaterial.
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EUROPA

38 %
NORDAMERIKA

19 %

ASIEN

19 %

AFRIKA/ 
MELLANÖSTERN

9 %
SYDAMERIKA

8 %

AUSTRALIEN

7 %

aktiva patent och andra 
immateriella rättigheter

8 000

FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE*

i forskning och utveckling

3 MILJARDER KRONOR 

Gruvindustri 32 %

Verkstadsindustri 22 %

Energisektor 14 %

Fordonsindustri 11 %

Anläggningsindustri 11 %

Flygindustri 5 %

Konsumentrelaterad industri 3 %

Övrigt 2 %

LOREM IPSUM

FAKTURERING PER KUNDSEGMENT*

*Utgör andel av koncernens totala fakturering 2014. 
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VÅR VÄRLD

11 815
ANTAL MEDARBETARE***

1,2 –33%
OLYCKSFALLSFREKVENS****

18 927
ANTAL MEDARBETARE***

3,0–15%

OLYCKSFALLSFREKVENS****

NYCKELTAL

SANDVIK MACHINING 
SOLUTIONS

SANDVIK MINING

AFFÄRSOMRÅDEN

25 %
ENERGIANVÄNDNING**

2 162 TJ

ENERGIANVÄNDNING**

10  %
867 TJ

32 %
KOLDIOXIDUTSLÄPP**

121 000 TON

KOLDIOXIDUTSLÄPP**

15 %
58 000 TON

Sandvikärindelatifemaffärsområden
med ansvar för forskning och utveckling 
(FoU), tillverkning, marknadsföring och 
försäljning av sina respektive produkter.

MARKNAD

ERBJUDANDE

FAKTURERING*

34 %
30 856 MSEK

FAKTURERING*

30 %
26 831 MSEK

En global marknadsledare av verktyg 
och verktygssystem för avancerad 
skärande metallbearbetning inom 
industrin. Produkterna till verkas i 
hårdmetallochandrahårda material
som diamant, kubisk bornitrid och 
specialkeramik.Fokus liggerpåatt
öka kundernas produktivitet genom 
att tillhandahålla produkter, service 
och applikationskunnande. Produk-
terna säljs under väletablerade 
varumärken som Sandvik Coromant, 
Seco, Walter, Pramet, Dormer och 
Carboloy.

Kundernafinnsinomblandannat
verkstads-,flyg-ochfordonsindu-
strin, energiområdet samt elektro-
nik- och medicinteknisk industri. 
Världsmarknaden för verktyg inom 
skärande metallbearbetning upp-
skattades till cirka 160 miljarder 
kronor 2014. Den underliggande 
långsiktigatillväxtenbedöms
uppgå till i genomsnitt 4–5 % per år. 

En ledande, global leverantör av 
marknadens mest kompletta 
 produktprogram för gruvindustrin. 
Erbjudandet omfattar maskiner, 
verktyg, service och tekniska lös-
ningar och täcker in områden som 
bergborrning, brytning, krossning, 
lastning och transport samt åter-
vinning och hantering av berg och 
mineraler. 

Produkterna används främst i gruvor 
över hela världen. Världsmarknaden 
uppskattades 2014 till cirka 140 
miljarder kronor. Även om utveck-
lingen är oförändrad på kort sikt, 
bedöms den underliggande lång-
siktigatillväxtenuppgåtilligenom-
snitt 4–6 % per år.



Sandvik Hållbarhetsredovisning 2014 Sandvik Hållbarhetsredovisning 2014 7

6 914
ANTAL MEDARBETARE***

2 815
ANTAL MEDARBETARE***

4 074
ANTAL MEDARBETARE***

5,2–23%

OLYCKSFALLSFREKVENS****

2,6–27%

OLYCKSFALLSFREKVENS****

3,4–24%

OLYCKSFALLSFREKVENS****

* Utgör andel av koncernens totala fakturering.  ** Utgör andel av koncernens energianvändning och koldioxidutsläpp.
*** Omräknat till heltidstjänster per 31 december 2014. 2 773 av medarbetarna är koncerngemensamma och inte anställda i något affärsområde.
**** Olycksfallsfrekvens (LTIFR), det vill säga antal olyckor med frånvaro per miljon arbetstimmar. Siffrorna i % är jämförda med 2013.

SANDVIK MATERIALS 
TECHNOLOGY

SANDVIK  
CONSTRUCTION

SANDVIK VENTURE

49 %
ENERGIANVÄNDNING**

4 323 TJ
2  %

ENERGIANVÄNDNING**

180 TJ

ENERGIANVÄNDNING**

14 %
1 221 TJ

36  %
KOLDIOXIDUTSLÄPP**

136 000 TON
2  %

KOLDIOXIDUTSLÄPP**

9 000 TON

KOLDIOXIDUTSLÄPP**

15 %
58 000 TON

FAKTURERING*

17 %
14 907 MSEK

FAKTURERING*

10 %
8 553 MSEK

FAKTURERING*

9 %
7 658 MSEK

En världsledande tillverkare av hög-
förädlade produkter i avancerade 
rostfria stål och speciallegeringar 
för de mest krävande industrierna, 
som olja och gas, kärnkraft och 
kemi. Nya material utvecklas i nära 
samarbete med kunderna med 
fokus på att göra deras processer 
säkrareochmereffektiva,och
 samtidigt bidra till att minska miljö-
påverkan.

Kunderna är aktiva inom främst 
energiområdet, men även inom 
blandannatkemi-,flyg-,gruv-och
fordonsindustrin. Världsmarknaden 
uppskattades 2014 till cirka 130 
miljarder kronor. Den underliggande 
långsiktigatillväxtenbedömsuppgå
tilligenomsnitt4–6 %perår,men
tillväxtenärnormaltsetthögreinom
energisegmentet.

Sandvik Construction är speciali-
serat på maskiner, verktyg och 
 service för nischerna brytning, 
borrning och krossning inom 
anläggningsindustrin. Applikations-
områdena inkluderar tunneldriv-
ning, dagbrott, vägbyggen, rivning 
och återvinning. Produktsortimen-
tet omfattar bergverktyg, borriggar, 
brytare, hantering av bulkmaterial 
och maskiner för krossning och 
sortering.  

Produkterna används inom anlägg-
ningsindustrin i hela världen. 
Världsmarknaden uppskattades 
2014 till cirka 140 miljarder kronor. 
Den underliggande långsiktiga till-
växtenförutrustning,verktygoch
reservdelar inom anläggningsindu-
strin bedöms uppgå till i genom-
snitt 4 % per år.

Sandvik Venture accelererar till-
växtenismåtillmedelstoraföretag
medpotentialattfortsättaexpan-
dera. Produktområdena är Sandvik 
Process Systems, Sandvik 
 Hyperion, Wolfram Bergbau und 
Hütten och Varel International 
Energy Services. De är ledande 
leverantörer av produkter och 
 applikationer inom sina respektive 
nischer och skapar även värde för 
Sandviksövrigaaffärsområden.

Kundernafinnsinomolje-ochgas-
industri, gruvindustri, skärande 
metallbearbetning, komposittill-
verkning och särskilda konsument-
nischer.
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STRATEGI OCH STYRNING

EN STABIL GRUND  
FÖR ATT STÄRKA VÅR 
LEDANDE POSITION

VISION 

VI SÄTTER 
INDUSTRI-
STANDARDEN 

KÄRNVÄRDEN 
Våra kärnvärden är byggda på vårt  
starka arv och stödjer våra ambitioner  
för framtiden.

INNOVATION
Vi formar framtiden genom att 
ständigt sträva efter att hitta  
banbrytande lösningar i hela vår 
verksamhet.

CUSTOMER FOCUS
Visträvarständigtefterattöverträffa
våra kunders förväntningar och
göra det möjligt för dem att bli mer
framgångsrika i sin verksamhet.

Vår vision innebär att det är vi som sätter den standard som andra 
i vårbranschskafölja.Förattuppnådettaärvåramedarbetareoch
de relationer vi bygger upp med kunder och andra intressenter 
precislikaviktigasomvårteknologiochexpertis.Detkrävsäven
en hög nivå av innovativt tänkande i alla företagets processer och 
i vårtsättattbedrivadetlöpandearbetet.Visionenförstärker
och förbättrarvårständigasträvanefterattvaraledandeinom
branschen och inom våra utvalda segment.

PASSION TO WIN
Vi är engagerade och drivs av att göra
vårt företag till det ledande i branschen.

FAIR PLAY
Viarbetarochgöraffärerpåett
hållbart och ansvarsfullt sätt.
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KONCERNEN
Koncernledningen sätter visionen 
och den strategiska inriktningen. 
Den koncerngemensamma stabs-
organisationen beslutar om strate-
giska planer som ger en hävstångs-
effektinomviktigaområdensom
strategisk FoU, kommunikation, 
talangutveckling och förvärv med 
mera (M&A). Dessutom har den ett 
ansvar att skapa synergier genom 
att centralisera service, tjänster 
och infrastruktur.

AFFÄRSOMRÅDEN
Sandvikärindelatifemaffärsom-
råden med ansvar för forskning 
och utveckling (FoU), tillverkning, 
marknadsföring och försäljning 
för sina respektive produkter.  
De strategiska initiativ som 
genomförsinomaffärsområdena
stödjer koncernens vision och 
långsiktiga, strategiska inriktning. 

VÅRSTRUKTUR–ROLLEROCHANSVAR

KONCERNEN

SANDVIK
MACHINING
SOLUTIONS
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SANDVIK

VENTURE
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SANDVIK

MATERIALS

TECHNOLOGY

STRATEGISK INRIKTNING 
ViharidentifieratfemområdensombeskriverSandviksstrategiska
inriktning och hur vi ska agera för att kunna sätta industristandarden. 
Med ett starkt kundfokus som grund behöver vi vara:

TILLVÄXTORIENTERADE  
Ökaexponeringenpå 
marknader och i segment 
medhögtillväxt.

FLEXIBLA OCH SNABBA
Ha förmåga att snabbt agera  
på förändringar i marknaden.

FULLT UT GLOBALA  
Vara globala i såväl tanken  
som i praktiken genom  
vår marknadsnärvaro.

TEKNOLOGILEDANDE
Förse kunderna med 
ledande lösningar och  
ta vara på nya trender.

EXCEPTIONELLA  
MEDARBETARE  
Attrahera, utveckla och behålla de 
bästa talangerna och skapa en 
kultur som drar nytta av den fulla 
potentialen hos alla medarbetare.

VI FÖRSTÄRKER  
DINA MÖJLIGHETER 

VARUMÄRKESLÖFTE
Vi strävar efter att förstärka dina möjlig heter 
genom att tillföra produktivitet,  hållbarhet 
– enhögnivåavsäkerhetochetik,samt
 förmågan att uppnå fortsatt framgång och 
tillväxt.Detärvårtvarumärkeslöfte.ments.
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På Sandvik vill vi skapa en hållbar 
framtid tillsammans med våra 
kunder, investerare och övriga 
intressenter. Vi har en lång 
 historia av etiskt och ansvarsfullt 
företagande, vilket har varit av 
stor betydelse för företagets 
 globala framgångar. 

Under 2014 gick Sandvik in i en 
ny fas.Vilanseradeennyvision
– Vi sätterindustristandarden–,
och vidareutvecklade våra kärn-
värden – Customer Focus, Innova-
tion, Fair Play och Passion to Win.  
Vi reviderade vår uppförandekod 
och vår uppförandekod för leveran-
törer, och förberedde ett nytt 
 globalt  visselblåsarsystem, ”Speak 
Up”, som lanseras under 2015.     

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI 
DRIVER TILLVÄXT
Sandviksaffärsstrategifokuserar
pålönsamtillväxtmedambitiösa
mål fram till år 2020. Målet om en 
tillväxtpå8 %överenkonjunktur-
cykel förutsätter att vi blir en hög-
presterande organisation som 
fokuserar på att förädla och skapa 
värde för våra kunder och andra 
intressenter.

Vi arbetar med att integrera håll-
barhet i vår verksamhet eftersom vi 
ser det som en förutsättning för en 
lönsam och ansvarsfull verksam-
het, både idag och i morgon. Vi tror 
på ett hållbarhetsarbete baserat på 
en kombination av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga faktorer.

ATT BYGGA STARKA  
KUNDRELATIONER
Många av våra kunder är verksamma 
i branscher med höga krav på håll-
barhet. Vi strävar efter att sam-
arbeta med kunderna för att nå upp 
till både deras och våra egna mål 
inom dessa områden. Vi är över-
tygade om att ett nära samarbete 
med våra kunder i hållbarhetsarbe-
tet leder till ökade konkurrens för-
delar och bättre hållbarhetsresultat. 
Genom att förstå kunderna i grun-
den kan vi utveckla produkter, lös-
ningar och tjänster som hjälper 
dem att öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft, att minska miljö-
påverkan och förbättra hälsa och 
säkerhet.Ettexempelpådettaär
vårt starka fokus på lösningar som 
ökar automatiseringen inom gruv-
industrin. Automationslösningar 
hjälper våra kunder inom alla ovan-
stående aspekter, från högre pro-
duktivitet till resursoptimering och 
säkra arbetsförhållanden. Ett annat 
exempelärvårtåterköpsprogram
av hårdmetall. Inom ramen för detta 
köper vi in använda verktyg och 
skär från våra kunder, återvinner 
hårdmetallen för att sedan kunna 
tillverka nya produkter. Programmet 
bidrar till att minska utsläppen och 
förbrukningen av råvaror. 

STOR POTENTIAL PÅ  
TILLVÄXTMARKNADER
Vårtmålärattväxapåallavåraprio-
riterade marknader och bli ännu 
mer globala än i dag. För att uppnå 

dettaharviidentifierattillväxtmark-
nader som områden med hög 
potential.Pådessamarknaderfinns
dock ofta risker, såsom korruption 
och dåliga miljöför hållanden, men 
även stora möjligheter. Genom att, 
tillexempel,erbjudaprodukter
med hög  produktivitet förbättras 
energieffektiviteten,vilketisintur
innebär att vi bidrar till minskad 
miljöpåverkan.Dettaärenaffärs-
fördeliexempelvisKina.Föratt
hanteradessariskerochmaximera
möjligheterna behöver vi fortsätta 
varaflexiblaochanpassavårt
erbjudande till att kunna möta 
utmaningarna på dessa marknader, 
ochdärmedskapahållbartillväxt.

BETYDELSEN AV INNOVATION 
OCH TALANG 
Sandvik är en global teknikledare. 
Genom att integrera bland annat 
miljö- och säkerhetsaspekter i våra 
produkter och tjänster hoppas vi 
kunna behålla denna position i 
mångaårframöver.Exempelpå
detta är vårt fokus på produktivitet 
ochenergieffektivitet.

Den fortsatta integreringen av 
hållbarhetivårstrategi,affärochi
vårt varumärke är även viktig för att 
kunna behålla och utveckla vår 
dragningskraft som arbetsgivare. 
Vi behöverattrahera,behållaoch
utvecklaexceptionellamedarbe-
tare och de bästa talangerna för att 
kunnaskapalångsiktigtillväxtoch
vi vet att nuvarande och framtida 
generationer inte kommer att vilja 

VI SKAPAR EN  
HÅLLBAR FRAMTID 

STRATEGI OCH STYRNING
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arbeta hos oss om vi inte kan visa 
att vi är ett hållbart företag. 

Genom att kontinuerligt förbättra 
vårt kunderbjudande, aktivt arbeta 
med våra leverantörer, minimera vår 
miljöpåverkan, erbjuda en säker, 
innovativ arbetsplats byggd på 
mångfald, och engagera oss i sam-
hället, ser vi till att skapa värden för 
alla våra intressenter, idag och 
under många år framöver. 

VÄRDESKAPANDE STYRNING
Visträvarefterattsäkraetteffek-
tivt och värdeskapande besluts-
fattande genom en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan aktie-
ägare, styrelse och koncernledning. 
Allt beslutsfattande stöds av kon-
cernens ledningssystem.

Bolagsstyrningen baseras på 
 tillämplig lagstiftning, regelverk på 
Nasdaq Stockholm, Svensk kod för 
bolagsstyrning samt interna rikt-
linjer och rutiner. Alla aktieägare har 
möjlighet att utnyttja sin rösträtt i 
det högst beslutande organet, 
bolagsstämman. Sandviks med-
arbetare ges möjlighet till insyn och 
inflytandeöverföretagetsverk-
samhet genom fackliga represen-

tanter eftersom de enligt svensk 
lagstiftning har rätt till facklig repre-
sentation i styrelsen. 

Sandviks bolagsstyrning regleras 
av det interna ramverket Power of 
Sandvik, som baseras på fyra olika 
nivåer:
1.  Tillsyn och vägledning – ägarna, 

styrelsen och de olika kommitté-
erna.

2.  En struktur för kultur och möjlig-
görande – Sandviks vision, kärn-
värden, strategi, organisations-
struktur, uppförandekod och 
ledarskapsmodell.

3.  Interna kontrollsystem – policyer 
och  processer, delegering av  
befogenheter, roller och ansvar, 
information och kommunikation,  
ramverk för riskhantering, samt 
ramverk för självutvärdering av 
regelefterlevnad.

4.  Uppföljning och granskning – 
verksamhetsuppföljning, funktio-
nellarådsamtinternochextern
revision.

Detta ramverk utvecklas och för-
bättras kontinuerligt för att kunna 
säkerställaeneffektivstyrningav
alla funktioner inom ramen för 
Sandviks verksamhet.  

VÅR UPPFÖRANDEKOD  
OCH STYRNING AV 
 HÅLLBARHETSARBETET
Vårt hållbarhetsarbete har en stark 
kopplingtillSandviksaffärsstrategi,
med en grund i vår uppförandekod 
såväl som internationella instru-
ment såsom FN:s Global Compact, 
FN:s vägledande principer för före-
tag och mänskliga rättigheter samt 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Uppförandekoden genom-
gick en väsentlig revidering under 
2014 och lanseras under 2015. 

Vår uppförandekod, "It's in Our 
Hands" och vår uppförandekod för 
leverantörer reviderades under 
2014. Uppförandekoden för leve-
rantörer lanserades under året  
(läs merpåsidan26)medanuppfö-
randekoden lanseras under 2015. 

Uppförandekoden bekräftar vårt 
starka engagemang för ett ansvars-
fullt företagande och för efterlev-
nad av tillämpliga lagar och regler i 
de länder där vi är verksamma. Den 
beskriver de principer som alla 
Sandviks medarbetare ska följa och 
den ger oss praktisk vägledning i 
att hantera olika etiska dilemman.

IT'S IN OUR HANDS
Processen för att revidera uppfö-

randekoden omfattade många olika 
intressenter, såsom interna funktio-
nellaexperter,landschefer,sam-
ordningsteam inom hållbarhet samt 
koncernledningen.Externaintres-
senter såsom kunder, leverantörer, 
investerare, fackföreningar och en 
samhällsorganisationfickockså
möjlighet att lämna synpunkter. 
Koden kommer att översättas till  
16 språk och kommuniceras till våra 
medarbetare världen över. 

"Speak Up" är ett rapporterings-
verktyg som tillhandahålls av tredje 
part och hanteras av Sandvik.  

Systemet ger såväl våra egna med-
arbetaresomexternaintressenter
möjlighet att rapportera problem 
och misstankar om överträdelser  
av koden.

SUPPLIER  
CODE OF CONDUCT

CODE OF CONDUCT 
IT’S IN OUR HANDS 

LEDNINGSSYSTEM
Som ett led i Sandviks arbete med 
miljö, hälsa och säkerhet har kon-
cernen beslutat att alla betydande 
produktionsrelaterade enheter 
(medflerän25medarbetare)ska
varacertifieradeenligtISO14001
och OHSAS 18001, inom två år från 
att de förvärvats eller etablerats. 
Vid årets slut var 96 % av dessa 
certifieradeenligtISO14001och
94 % enligt OHSAS 18001.
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Sandviks styrelse antar uppfö-
randekoden och koncernledningen 
sätter mål för Sandviks hållbarhets-
arbete. Tillsammans med koncer-
nens uppförandekod för leverantö-
rer och underliggande policyer och 
rutiner utgör uppförandekoden 
grunden i vårt hållbarhetsarbete. 
Varjeaffärsområdeochkoncern-
funktion är ansvarig för att säker-
ställa att kraven i uppförandekoden 
efterlevs.

Strukturer och system utvecklas 
kontinuerligt för att tillgodose krav 
inom hållbart företagande och för 
att möta våra höga ambitioner. 
Affärsområdenaäransvarigaföratt
hantera hållbarhetsrelaterade risker 
i sina verksamheter. De olika kon-
cernfunktionerna, såsom indirekt 
inköp, riskhantering, compliance, 
human resources och EHS (miljö, 
hälsa och säkerhet) är ansvariga för 
sina respektive områden och tillhö-
rande policyer och rutiner, samt för 

att utveckla kortsiktiga och långsik-
tigamål.Påkoncernnivåfinnsett
antal kommittéer och andra sam-
ordningsorgan som analyserar och 
löser utmaningar på hållbarhets-
området. Kvartalsvis, månadsvis 
eller årligen analyseras och rappor-
teras mål och nyckeltal till koncern-
ledningen, och i vissa fall också till 
 styrelsen.

SAMORDNINGSTEAM FÖR  
ATT MÖTA UTMANINGAR
Funktionen Sustainable Business 
ansvarar för arbetet med den över-
gripande hållbarhetsstrategin och 
stödjeraffärsområdenochkon-
cernfunktioner i olika hållbarhets-
frågor. 

I ett stort, globalt företag som 
Sandvik kan det vara en utmaning 
att samordna alla hållbarhetsfrågor, 
särskilt i ljuset av frågornas ökande 
komplexitet.Därförharsamord-
ningsteam etablerats, både på 

 koncernnivå och i utvalda länder. 
Hittills har samordningsteam 
etableratsiIndien,Kina,Mexiko,
Brasilien och nu senast i Sydafrika. 
I samordningsteamenfinnsrepre-
sentanterfrånaffärsområdena, 
liksomfunktionellaexperterfrånt.ex.
finans,riskhantering,EHS,indirekt
inköp, kommunikation, mångfald 
och inkludering samt antikorruption.

VÄSENTLIGHETSANALYS
För att fokusera Sandviks hållbar-
hetsarbete har en väsentlighets-
analys genomförts av medlemmar i 
koncernledningen. Utgångspunk-
ten var olika hållbarhetsområden 
som ansågs relevanta för koncer-
nen utifrån internationella ramverk 
och institutioner såsom Global 
Reporting Initiative (GRI), Dow 
JonesSustainabilityIndexoch
 Global Compact samt från media, 
identifieradetrender,dialogermed
våra intressenter, och, slutligen, vår 

STRATEGI OCH STYRNING

VÄSENTLIGHETSANALYS
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egen bedömning av relevanta 
områden. De olika områdena priori-
teradesisyfteattdefinieravilka
Sandvik ska fokusera på. Väsentlig-
hetsanalysen upp dateras löpande 
för att garantera att de viktigaste 
områdena för koncernen belyses.

ATT SÄTTA MÅL SOM SKAPAR 
AFFÄRSFÖRDELAR
Målsättsförattpåetteffektivtsätt
hantera de risker och samtidigt 
maximerademöjlighetersom
identifierats.Målformuleringinom
de olika hållbarhetsområdena 
beslutas av respektive funktion.  
Det är viktigt för oss att dessa mål 
geraffärsfördelarochbidrartillatt
skapa ledarskap i hållbarhetsfrågor, 
och att skapa beteendeföränd-
ringarpålångsikt.Någraexempel
pådennatypavmål återfinnsi
Sandviksarbetemed miljö,hälsa
och säkerhet. Målen kompletteras 
med nyckeltal som mäter resultaten.

BUSINESS INTEGRITY  
Det primära målet för  Business 
Integrity-funktionen är att säker-
ställa att företaget sköts på ett 
etiskt sätt. Finns oro eller miss-
tanke om att uppförandekoden eller 
lokal lagstiftning i det aktuella lan-
det inte följs, utreds och hanteras 
det av enheten på ett lämpligt sätt. 
Det senaste året har enheten fram-
gångsrikt avslutat ett antal ärenden 
som resulterat i handlingsplaner 
som varit värdeskapande för verk-
samheten. Även om utredningarna 
kan resultera i disciplinära åtgärder, 
är det verkliga värdet för verksam-
heten ledningens möjligheter att 
skapa fördelar från dessa inciden-
ter, införa förebyggande kontroll-
funktioner och därmed motverka 
att det händer igen. Enheten har 
ett närasamarbetemedintern-
revisionen och compliance, vilket 
ger förståelse för de risker som 
finnsifaktiskaavvikelseroch

observationer och därmed kunna 
integrera relevanta aktiviteter som 
en del av processen.

INTERNREVISION
Sandvik har en oberoende intern-
revision med mål att säkerställa att 
koncernen följer lagstiftning och 
interna policyer, inklusive upp-
förandekoden. Internrevisionen är 
ansvarig för att utvärdera koncer-
nens bolagsstyrning, internkontroll 
och riskutvärdering genom revi-
sion. Dessa revisoner baseras på 
en riskutvärdering som innefattar 
alla typer av risker i organisationen.
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Ungefär 70 % lägre energi
användning i ett återvinnings
system jämfört med produktion 
av jungfrulig råvara.

70  %

Wolfram Bergbau und Hütten,  
ett produktområde inom Sandvik 
 Venture, är en världsledande till -
verkare av volframpulver och 
volfram karbid. Nyligen fördubblade 
de sin återvinningskapacitet för 
hårdmetallprodukter vid sin anlägg-
ning i St. Martin, Österrike. 
Återvinnings processen är ren och 
effektiv,ochviframställervolfram-
pulver med samma kvalitet som 
jungfrulig råvara. Alternativa källor 
för råvaruförsörjning ökar i bety-
delse såväl för oss som för våra 
kunder. Återvinningen har många 
fördelar: 
–  Vi hjälper våra kunder att ta hand 

om farligt avfall genom återköps-
program; vi köper tillbaka deras 

använda hårdmetallskär och 
bergborrar och omvandlar dem till 
volframkarbidpulver som sedan 
återgår till kunden för användning 
i deras produktion. 

–  Vi minskar utvinningen av volfram 
som är en knapp och ändlig 
resurs. De sammanlagda reser-
verna bedöms uppgå till sju 
 miljoner ton, motsvarande cirka 
100 års användning. 

–  Återvinningen bidrar till en stabil 
och säker råvaruförsörjning av vol-
fram.Volframärklassificeradsom
konfliktmineralavUSSECDodd
Frank Act, vilket innebär att källan 
till metallen måste kunna härledas. 

–  Systemet med återvinning ger 
70 %lägreenergiförbrukningoch

40%lägrekoldioxidutsläppänen
produktion baserad på jungfrulig 
råvara. 

Läs mer om återvinning inom alla 
våraaffärsområdenpåsidan34.

STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
TILL ÅTERVINNING

STRATEGI OCH STYRNING

Återvinning av hårdmetaller på Wolfram Bergbau und Hüttens anläggning i St. Martin, Österrike.
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HÅLLBARHETSRISKER 

RISK RISKBESKRIVNING POTENTIELL PÅVERKAN ÅTGÄRD FÖR ATT MINIMERA RISKEN

Efterlevnad
(korruption och 
mutor, efterlevnad 
av handelsregler, 
personuppgifter)

Att ge muta för att få en order. 
Att ta emot muta innan order 
läggs.Internaellerexterna
bedrägerier. Brott mot interna-
tionella handelsregler.

Legala konsekvenser. Försämrat rykte/ 
anseendeochsvagarefinansiellställning.

Utbildning, due diligence, revidering och 
 förstärkning av relaterade processer. Öka 
medvetenheten om handelsfrågor och  länder 
under embargo. 

Hälsa och 
säkerhet

Skador och arbetsrelaterade 
sjukdomarför personalsom
arbetar på Sandviks 
anläggningar. 

Dödsolyckor,skadorochsjukdomar på
arbetsplatsen. Försämrat rykte/anseende 
sompåverkarförsäljning samtmöjligheten
att attrahera och behålla personal.

Ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet 
somminstärcertifierandeenligtOHSAS
18001. Program för att ständigt förbättra vår 
hälso- och säkerhetskultur.

Miljö Ineffektivanvändningav
energi, vatten och råvaror och/
eller risk för miljöförstöring. 
Ökat fokus på produkters 
miljöpåverkansamt eventuella
kommande kravi lagstiftning.

Ökadekostnader,negativaeffekterpåmil-
jön och försämrat rykte/anseende. Minskad 
tillgång på råvaror för framtida behov. 
 Minskad tillgång till vatten för Sandviks 
verksamheter, människor som lever nära 
Sandviksanläggningar samtkunder.
 Störningar i leverantörskedjan, inklusive 
energiförsörjning. Störningar relaterade till 
extremaväderförhållanden.

Utveckling av en miljö- och klimat strategi. 
Interna och kundfokuserade aktiviteter för 
ökadenergieffektivitet.Hållbarhetsfokusi
 produktutvecklingen. ISO 14001- och 
50001-certifieringar,livscykelanalyser,
 miljörapportering, utbildning och 
beteendeförändringar. 

Leverantörers 
agerande

Leverantörer, inklusive under-
entreprenörer,agenter och
distributörer, som inte respek-
terar Sandviks uppförandekod 
förleverantörer ochärsvaga
inom hållbarhet. Ohållbara 
 rutiner för inköp och hantering 
av leverantörer.

Försämratrykteochsvagarefinansiell
ställning. Plötsliga störningar i värdekedjan. 
Icke konkurrenskraftiga inköpspriser. Ökad 
omsättningavleverantörerochlågeffekti-
vitet i värdekedjan. Ökade totalkostnader 
för inköpta varor.

Revideradplanförleverantörshantering, 
bedömning av leverantörers hållbarhetsrisk, 
aktiviteter för godkännande och utveckling. 
Öka medvetenheten – utbildning av medar-
betare samtleverantörer iuppförandekoden
för leverantörer. Integrera leverantörers håll-
barhetsarbete och hållbarhetsaspekter i pro-
dukter/service i koncernens inköpsstrategi.

Kunders 
agerande

Ett oetiskt uppförande hos 
kunderna.

Försämratrykteochsvagarefinansiell
ställning. 

Stärka dialogermedkundergällande
hållbarhetsfrågor.

INTEGRERAD 
RISKHANTERING
Sandvik-koncernen arbetar med ett 
heltäckande program för riskhante-
ring, Enterprise Risk Management 
(ERM). Programmet omfattar både 
affärsområdenaochkoncernfunktio-
nerna. ERM utgör en integrerad del 
av Sandviks operativa och strate-
giska styrning av verksamheten 
och hjälper företaget att agera på 
förändringar, oavsett om dessa för-
ändringar orsakas av interna eller 
externafaktorer.

De huvudsakliga beståndsde-
larna inom riskhantering är identi-
fiering,utvärdering,hantering,
övervakning och rapportering.  

En åtgärdsplan upprättas för att 
acceptera, minska, eliminera eller 
överföra risken eller dra fördel av de 
potentiella möjligheter som identi-
fierats.Rapportering,uppföljning
och kontroll sker genom formellt 
etablerade rutiner och processer. 

VERKSAMHETSRISKER
Befattningshavare med ett opera-
tivt ansvar ska säkerställa att de 
risker som är förknippade med 
verksamhetenidentifieras,värderas
och hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt. Här ingår riskområden som 
marknad och länder, forskning och 

utveckling, produkt, produktion, 
hälsa och säkerhet, miljö, korrup-
tion samt brott mot mänskliga 
 rättigheter. Varje risk värderas 
regelbundet och tilldelas en 
åtgärdsplan. Riskerna samman-
fattas i rapporter som ger viktig 
information för rapporteringen på 
affärsområdes-och koncernnivå.
I tabellennedanredovisasidentifi-
erade hållbarhetsrisker.
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VI GENERERAR  
HÅLLBART VÄRDE FÖR  
VÅRA INTRESSENTER

Vår syn på hållbarhet handlar om 
att förbättra vårt resultat avse
ende ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter, samt att 
proaktivt bygga upp relationer 
med våra viktigaste intressenter.

Detfinnstydligakopplingarmellan
vårakärnvärden,våraffärsstrategi
och vårt hållbarhetsarbete. Detta 
bygger på övertygelsen om att håll-
barhetsfrågorna utgör en viktig 
affärsmöjlighetsomkanbidratill
lönsamtillväxtförossochförvåra
intressenter.Vi skasäkerställavär-
deskapande för våra intressenter 
genom att kontinuerligt förbättra 
vårt kund erbjudande, aktivt arbeta 
med våra leverantörer, minimera vår 
miljö påverkan, erbjuda en attraktiv 
och säker arbetsplats samt enga-
gera oss i de samhällen där vi verkar.

ÖPPEN DIALOG MED VÅRA 
INTRESSENTER
Vi strävar efter en öppen dialog med 
våra intressenter om hur vårt håll-
barhetsarbete bedrivs, om våra prio-
riteringar och beslut, samt om de 
resultat som uppnås. Intressentdia-
logerna ger viktig information när vi 
fastställer koncernens högst priori-
terade hållbarhetsfrågor i vår 
väsentlighets analys. 
Dialogerförslöpandepå koncern-

nivåoch,tillstordel,iaffärsområ-
dena och hos de lokala bolagen 
runt om i världen. 

Under 2014 handlade våra intres-
sentdialoger främst om revide-

ringen av uppförandekoden och 
uppförandekoden för leverantörer. 
Utvaldaexternaintressentgrupper
bjöds in för att ge sina synpunkter 

STRATEGI OCH STYRNING

EKONOMISKT VÄRDE, GENERERAT OCH FÖRDELAT

1)  Summa löner och ersättningar innefattar löner till medarbetare inklusive belopp som betalats till 
denoffentligasektorn(löneskatter,avgifterocharbetslöshetskassor)förmedarbetarnasräkning.

Tillverkningskostnader, 56 %

Löner och ersättningar1, 28 %  

Betalningar till kapitalförsörjare, 7 % 

Betalningar till stater, 2 % 

Kvar i företaget, 7 % 

LOREM IPSUM

Tillverkningskostnader, 56 %

Löner och ersättningar1, 28 %  

Betalningar till kapitalförsörjare, 7 % 

Betalningar till stater, 2 % 

Kvar i företaget, 7 % 

LOREM IPSUM

Välbesökt årsstämma den 13 maj 2014 på Göransson Arena i Sandviken.

Under 2014 genererade Sandvik direkt ekonomiskt värde om 88 821 MSEK. 
82 729MSEKfördeladesoch6092MSEKkvarhöllsiföretaget.

på innehållet i de båda koderna. I 
arbetet deltog även ett stort antal 
internaexperter.
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INTRESSENT-
GRUPP

TYP AV DIALOG DISKUTERADE  
ÄMNESOMRÅDEN

GENOMFÖRDA 
 AKTIVITETER,  
SE SIDAN

KAPITAL-
MARKNADEN
Analytiker
Investerare
Aktieägare

Regelbundna individuella möten.
Årsstämma.
Skriftlig korrespondens.

Hållbarhetsstrategi.
Uppförandekod, uppförandekod för 
leverantörer och revidering av dessa.
Skatt. 
Antikorruption. 
Mänskliga rättigheter i kunddialoger. 
Hälsa och säkerhet i värdekedjan. 
Miljöfrågor.

10–15

11, 15, 26–27
25
15, 24
15, 35
15, 26–27, 40–43
15, 28–34

AFFÄRSPARTNER
Leverantörer 
Kunder 
Myndigheter 
Andraaffärspartner

Regelbundna individuella möten.
Skriftlig korrespondens.
Deltagande i arbetsgrupper.
Utbildning och granskning av 
leverantörer.
Säljmöten.
Kundundersökningar.

Hållbarhetsstrategi.
Uppförandekod, uppförandekod för 
 leverantörer och revidering av dessa. 
Antikorruption. 
Mänskliga rättigheter i kunddialoger. 
Hälsa och säkerhet i värdekedjan. 
Miljöfrågor. 
Produktsäkerhet. 
Hållbara inköpsmetoder.

10–15 

11, 15, 26–27
15, 24
15, 35
15, 26–27, 40–43
15, 28–34
20–21
15, 26–27

MEDARBETARE 
Nuvarande och 
potentiella 
medarbetare

Medarbetarundersökning.
Målsamtal.
Intervjuer.
Skriftlig korrespondens.

Hållbarhetsstrategi.
Uppförandekod, uppförandekod för 
 leverantörer och revidering av dessa. 
Mångfald och inkludering. 
Säkerhet.

10–15
 
11, 26–27
35–39
15, 40–43

SAMHÄLLE
Organisationer 
Frivilligorganisationer
Akademiska 
institutioner 
Media 
Fackföreningar

Regelbundna individuella möten.
Skriftlig korrespondens.
Deltagande i arbetsgrupper  
och nätverk.
Mediekanaler.
Intervjuer.

Hållbarhetsstrategi. 
Uppförandekod, uppförandekod för 
 leverantörer och revidering av dessa. 
Visselblåsarsystem.
Antikorruption. 
Mänskliga rättigheter i kunddialoger. 
Hälsa och säkerhet i värdekedjan. 
Miljöfrågor. 
Hållbarhetsrapportering och 
kommunikation.

10–15

11, 26–27
11
15, 24
15, 35
15, 26–27, 40–43
15, 28–34
Hållbarhets-
redovisning.

VÅRA INTRESSENTER 
Sandvikshuvudsakligaintressenteridentifierasutifrånderasintresseförkoncernen
och för hållbarhetsfrågorna, samt deras potentiella påverkan på företaget.
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Sandvik är medlem i Swedish Lead-
ership for Sustainable Development 
(SLSD), ett nätverk som initierats 
och samordnas av den svenska 
biståndsmyndigheten Sida. De 23 
företagen och tre forskningsorgani-
sationerna i nätverket har uttalat en 
ambition om att visa ledarskap och 
verka för en global, hållbar utveck-
ling. Sandviks deltagande har 
främst fokuserats på antikorruption, 
en viktig fråga för vår verksamhet 
såväl som för en hållbar utveckling  
i hela världen. Vårt deltagande 
bidrog till att ett brev utformats, i 

vilket SLSD har framfört ett formellt 
förslag om ett att mål för antikor-
ruption ska inkluderas i de mål för 
en hållbar utveckling som ska antas 
av FN under 2015, innehållandes en 
formulering av ett sådant mål.  
Brevet har undertecknats av 21  
av företagen i nätverket, inklusive 
Sandvik, och skickats till det svenska 
utrikesdepartementet och den 
arbetsgrupp på FN som arbetar 
med organisationens nya utveck-
lingsmål. Vi var därför glada över  
att FN:s Generalsekreterare i sitt 
förslag för de nya utvecklingsmålen 

inkluderat en skrivning om anti-
korruption, som är formulerat på ett 
sätt som ligger i linje med SLSDs 
förslag i brevet. 

AKTIVT SAMARBETE FÖR GLOBAL  
HÅLLBAR UTVECKLING

INTERVJU MED EN AV VÅRA INTRESSENTER

Företag samarbetar 
i nätverket SLSD.

23

HUR SER DU PÅ DE SENASTE 
ÅRENS UTVECKLING I SANDVIKS 
HÅLLBARHETSARBETE? 
Generellt sett hävdar sig Sandvik 
mycket väl gentemot sina konkur-
renter. Sandviks största miljörisker 
ärdeutsläppavväxthusgasersom
genereras utifrån bränsleförbruk-
ning, transport och energianvänd-
ning i produktionsprocessen. Det är 
därför bra att Sandvik i sitt miljö-
arbetefokuserarpåkoldioxidav-
trycket. Klimatutvecklingen gör att 
energieffektiviseringarnakommer
att bli allt mer verksam hets kritiska.

HUR BIDRAR HÅLLBARHETS-
ARBETET TILL EN SÄKRARE OCH 
BÄTTRE INVESTERING? 
Det arbete Sandvik genomfört med 
attidentifieraochhanterasina
 viktigaste hållbarhetsrisker har lett 
till att företaget blivit ännu bättre på 
att styra verksamheten, bygga en 
hållbarföretagskulturocheffektivi-

sera produktionen. För ett företag 
som har aktiviteter i så många län-
der är överblick och fokus en nöd-
vändighet. Dessutom har den 
ökade fokuseringen mot energi-
effektiviseringintebaraminskatdet
relativakoldioxidavtrycketutan
också bidragit till lägre kostnader. 

VILKA FRÅGOR TYCKER DU 
SANDVIK BÖR PRIORITERA IDAG? 
Sandvik bör satsa på att utveckla 
ochredovisadenenergieffektivise-
ring företagets produkter ger upp-
hov till. Hållbarhet är inte endast en 
fråga om produktion utan bör ses i 
ett produktperspektiv. 

Dessutom skulle leverantörernas 
arbete och hur Sandvik uppmuntrar 
dem i deras utveckling mot hållbar 
utveckling kunna beskrivas tydli-
gare. Detsamma gäller hur Sandvik 
påverkar kundernas hållbarhets-
arbete.

STRATEGI OCH STYRNING

Carina Lundberg Markow, Chef för ägar-
styrning och ansvarsfullt ägande på Folksam.
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EKONOMISK PÅVERKAN

EKONOMISK 
PÅVERKAN
Sandvik AB har sitt säte i  
Stockholm och är moderbolag i  
Sandvikkoncernen, med dotter
bolag i mer än 60 länder. Sandvik 
AB är ett publikt bolag noterat på 
Nasdaq Stockholm. Vid utgången 
av 2014 noterades aktien till 76,4 
kronor, motsvarande ett börsvärde 
om 95,8 miljarder kronor. Det 
innebar att Sandvik var det 17:e 
värdemässigt största företaget 
på Nasdaq Stockholm. Under 
2014 var antalet aktieägare  
sammanlagt cirka 115 000 från  
91 länder.

Sandviksfinansiellamålärfram-
tagna utifrån bedömningar av 

 företagets styrka och hur det är 
positionerat för framtiden. Målen 
ska bidra till att behålla och stärka 
koncernens ledande, globala posi-
tion och skapa långsiktigt värde för 
aktie ägare och andra intressenter. 
Ett starkt fokus ligger på en kraftfull 
effektiviseringavverksamheteni
syfteattstärkakassaflödet.Där-
med skapas nödvändiga resurser 
för att kunna öka investeringarna i 
tillväxtfrämjandeaktiviteter.

Sandvik bidrar till långsiktig eko-
nomisktillväxtgenomatterbjuda
avancerade produkter som gör att 
våra kunder lättare kan öka sin 
 produktivitet och lönsamhet. Vårt 
ekonomiska ansvar omfattar 

många olika hållbarhetsaspekter. 
Förattexempelviskunnabehålla
en starkochmodernmarknads-
position investerar vi kraftigt i 
forskning och utveckling. Vi arbetar 
också löpande med att stärka våra 
processer och rutiner för hållbara 
inköp och mot korruption. Dess-
utom följer vi internationella rikt-
linjer och olika länders regelverk 
för attsäkerställaattenkorrekt
prissättningsmodell används 
och atträttmängdskattbetalas
i varjeland.
Läsmeromvårafinansiellamål,

våra resultat och vår aktie i vår års-
redovisning 2014.

<0,825 %8  % 50  %
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MÅL

Fokus på ökad expone-
ring på marknader och 
i segment med hög till-
växt, samt på produkt-
lanseringar genom 
 fokuserad forskning 
och utveckling.

Fokus på att minska 
 nettorörelsekapitalet, 
selektiv kapitalallokering 
(investeringar) och att 
 förbättra resultatet för 
Sandvik Mining och 
 Sandvik  Construction.

Fokus på att stödja kassa-
flödesgenereringen.

Oavbruten utdelning  
sedan 1870.

UTDELNINGS-
KVOT 

TILLVÄXT* AVKASTNING 
PÅ SYSSELSATT KAPITAL*

NETTOSKULD  
/EGET KAPITAL 

AV RESULTATET PER AKTIE  
UTFALL 2014: 73 %**

UTFALL 2014: 2 % UTFALL 2014: 13,4 % UTFALL 2014: 0,7

* Mäts över en konjunkturcykel.
** Föreslagen utdelning.
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LEDANDE UTVECKLING  
AV MORGONDAGENS 
LÖSNINGAR

Sandviks årliga investeringar i 
forskning och utveckling är totalt 
cirka 3 miljarder kronor. Vi har 
8 000 aktiva patent och andra IP
rättigheter, och med en tät ström 
av forsknings och utvecklings
aktiviteter är vi ett av världens 
mest innovativa företag. Strax 
över 2 700 medarbetare arbetar 
idag på något av de cirka 60 FoU
centra som finns över hela världen. 
Samverkan, ett proaktivt patent
arbete och nära samarbete med 
kunderna är de viktigaste fram
gångs faktorerna. 

Utifrån en djup förståelse av globala 
megatrender kopplade till vår verk-
samhet styrs forskning och utveck-
ling (FoU) mot ett antal prioriterade 
områden.Attbidratilleneffekti-
vare, global energiförsörjning är ett 
viktigt tema för våra lösningar, såväl 
idag som imorgon.
Ettexempelpåenmegatrendär

denglobalabefolkningstillväxten.
Den innebär betydande utmaningar 
inom områden såsom energiför-
sörjning och miljöskydd. Vi möter 
dessa med industriella innovationer 
och en fortsatt snabb teknikutveck-
ling, med fokus på lösningar som 
gerhögreenergieffektivitet,bättre
resurshållning och ökad säkerhet.

NÄRA KUNDSAMARBETEN
Genom att förstå kunderna på dju-
pet tar vi fram produkter, lösningar 
och tjänster som hjälper dem att öka 
sin produktivitet, stärka sin konkur-

renskraft, minska sin miljöpåverkan 
och förbättra sin arbetsmiljö. Ett 
exempelärvårtstarkafokuspå 
lösningar för ökad automation inom 
gruvindustrin. Lösningarna hjälper 
våra partner i alla dessa aspekter; 
från högre produktivitet till lägre 
resursförbrukning och säker 
 arbetsmiljö.

STYRNING OCH ORGANISATION
FoU i koncernen är organiserat för 
att skapa bästa möjliga resultat 
genom synergier. Majoriteten av alla 
FoU-aktiviteterskerinomaffärs-
områdena. Våra främsta fokus-
områdenfinnsinomutvecklingav
kärnprodukter, produktionsmetoder, 
teknologiplattformar och lösningar 
anpassade till kundernas behov. 
Group R&D, den koncerngemen-
samma enheten för FoU, stärker 
Sandvik genom att be stämma den 
långsiktiga,  strategiska inriktningen 
till sammans med representanter 
frånaffärsområdenaochSandvik
Intellectual  Property i en FoU- 
styrelse. Group R&D skapar även 
synergier i FoU-organisationen, 
samordnar gemensamma projekt 
somflyttarframpositionernainom
områden som ligger utanför kärn-
verksamheten, samordnar mål-
styrningen och tar fram strategiska 
trendanalyser.

FOKUS PÅ TILLVÄXTMARKNADER
Vår forskning och utveckling bedrivs 
över hela världen, med ett allt star-
karefokuspåtillväxtmarknader.

Snabbtillväxtochettstortbehovav
effektivalösningarinomområden
såsom energiförsörjning, infrastruk-
turochmiljögerkoncernenaffärs-
möjligheter. Teknologiutvecklingen 
pådessatillväxtmarknaderärstark
och vi vill bidra till den utvecklingen. 
I Indien,därSandvikfunnitsidrygt
50år,haraffärsområdenaidagfyra
forskningscentra med drygt 300 
medarbetare.  

Dessutom har koncerngemen-
samma FoU-centra etablerats på 
två prioriterade marknader, Indien 
och Kina. De är strategiskt viktiga för 
att bidra till att underlätta anpass-
ningen av produkterbjudanden till 
regionala kundbehov, att minska 
ledtider och att stödja FoU inom alla 
affärsområden.Vårtkoncerngemen-
samma FoU-centrum i Pune, Indien, 
fokuserar på material- och process-
teknik, med spetskompetens inom 
modellering och simulering. Där 
utförs strategiska forskningsprojekt 
förattdefinieraframtidaaffärsmöj-
ligheter.Centretväxersnabbt,bland
annat genom täta samarbeten med 
universiteten i regionen.

I Kina koncentreras centrets 
arbete kring miljö och energi, med 
tonvikt på att skapa en teknologisk 
plattformförframtidaaffärsmöjlig-
heter inom dessa områden.

GLOBALT PATENTARBETE
Rättighetsfrågor kring patent, mate-
rial och varumärken kartläggs tidigt 
vid utvecklingen av nya produkter 
och tjänster. Frågorna hanteras både 
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lokalt och globalt för att ta bästa 
möjliga position inför framtiden. 
 Produktportföljen säkras och där-
med dess innovationer och intäkter 
under hela produktlivscykeln.

ADDITIV TILLVERKNING – ETT  
PRIORITERAT TEKNIKOMRÅDE
Ett strategiskt och viktigt forsk-
ningsområde inom koncernen är så 
kallad additiv tillverkning, även känt 
som Additive Manufacturing (AM), 
eller 3D-printning. Under året har vi 
etablerat ett centrum i Sandviken 
där ingenjörer och designers utvär-
derar och utvecklar teknologin för 
attidentifieranyaaffärsmöjligheter.
Satsningen är bred och omfattar 
användningsområden inom alla 
våraaffärsområden,frånmaterial-
forskning för att kunna applicera 
teknikenibefintligaochnyapro-
dukter, till att utmana de gränser 
somfinnsidenuvarandeteknologi-
erna på marknaden.

KARRIÄRVÄGAR FÖR  
FoU-MEDARBETARE
Våra medarbetares tekniska kom-
petens är en viktig faktor bakom 
Sandviks framgångar. Under 2014 
har vi skapat starka interna karriär-
vägar inom FoU-organisationen. 

Dessa gör det möjligt att utvecklas 
sommedarbetare,experteller
ledare, och erbjuder helt nya möjlig-
heterattsäkratekniskexpertisi
nyckelkompetenser inom koncer-
nen.Denhögstaexpertnivån,
GroupExpert,innehasidagavtvå
personer, varav en arbetar med 
hårdmetall och andra hårda mate-
rial,denandraexpertenarbetar
med materialkaraktärisering.

SAMARBETEN ÖKAR  
VÅR REKRYTERINGSBAS
För att bidra till att garantera vår 
framtidatekniskaexpertissamar-
betar vi med universitet, högskolor 
och forskningsinstitut samt deltar i 
en rad forskningsprogram. Ett 
exempelärenlånghistoriaavsam-
arbete inom utbildning, forskning 
och innovation med KTH, Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. I 
syfte att ännu starkare kunna foku-
sera på gemensamma forsknings-
aktiviteter ingick vi i februari 2014 
ett strategiskt samarbetsavtal med 
KTH. Det ger oss möjlighet att öka 
rekryteringsbasen av forskare och 
ingenjörer samt att bygga vidare på 
kunskapen inom viktig teknisk 
vetenskap.

SÄKRARE OVANJORD-
BORRNING
På Sandvik utvecklar vi verktyg och 
mjukvaror som ökar både produkti-
vitet och säkerhet. Programvaran 
SandvikDriller'sOfficeärettban-
brytande verktyg för alla som arbe-
tar med ovanjordsborrning. Det föl-
jerarbetsflödetpåarbetsplatsen
och bidrar med tydliga och enkla 
bilder av borrmönster och terräng-
modeller i 3D, vilket för enklar pla-
neringsprocessen. Ett mätverktyg 
ochsärskildamarkörervisarexakt
var borrningen ska in ledas. Det 
behövs alltså ingen separat mät-
ning och markering på plats, något 
som annars görs manuellt. All kom-
munikation mellan borr och rigg 
sker dessutom via mobildata, ingen 
behöver alltså vistas på platsen i 
onödan. Sammantaget ger Driller´s 
Officestorabesparingaritidoch
pengar men framför allt bidrar den 
till högre säkerhet på arbetsplatsen.

Sandvik sponsrar vandringsutställ-
ningen "The Nobel Prize: Ideas 
Changing the World", tillsammans 
med Saab, Volvo och Scania. 
I november2014,ettårefterinvig-
ningen,flyttadesutställningenfrån
Brasilien och Sverige till Indien. 
Utställningen berättar om Alfred 
Nobels historia, Nobelpriset, och 
hur arbeten som hedrats med 
Nobelpris har påverkat och fort-
sätter att påverka vår värld. Som 

FRÅN BRASILIEN TILL INDIEN  
–NOBELPRISUTSTÄLLNINGENFORTSÄTTERSINRESA

sponsor hade Sandvik möjlighet 
att bjudainkundertillinvigningen
i Brasilien2013ochsedandess
har vi bjudit in cirka 250 kunder 
och studenter till utställningen. 
Underdesexveckorutställningen
pågicki Indienarrangeradevien
rad olika evenemang i New Delhi 
och i andra indiska städer, som 
inkluderade seminarier med 
Nobelpristagare och workshops 
om kreativitet,  innovation och 

problemlösandeur ettNobelpris-
perspektiv. 

”Att samarbeta med Nobel-
muséet och denna utställning har 
stort värde för Sandvik. Det stärker 
ett av våra kärnvärden, Innovation, 
och gör det möjligt för oss att möta 
våra intressenter på ett nytt och 
inspirerande sätt”, säger Inger 
 Östblom, projektledare för Sandvik  
i detta projekt. 
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Tysta bilar utan skadliga utsläpp. En 
fantasi? Nej, det är redan verklighet. 
På Sandvik, där vi har några av värl-
dens främsta forskare inom material-
teknologi, har vi bedrivit forskning 
kring material för bränslecellsteknik 
i över tio år. I Sandviken har vi en 
fullskalig fabrik förberedd inför att 
bränslecellsmarknaden ska ta fart. 
För att skapa en bredare förståelse 
av vad tekniken innebär genom-
förde vi hösten 2014 ett projekt, 
”Save the planet – use more fuel  
(cells)”, tillsammans med Sand vikens 
kommun. Med två leasade bränsle-
cellsbilar och en mobil vätgastank-
station, transporterade vi bland 
annat besökare, kunder och kolleger 
mellanArlandaflygplatsochvår

BRÄNSLECELLSTEKNIKEN MINSKAR 
KOLDIOXIDUTSLÄPP

anläggning i Sand viken. Vi testade 
samtidigt en bränslecellstruck för 
materialtransporter inom industri-
området. Genom detta initiativ tog 
viännuett stegivårthållbarhets-
arbete där bränslecellsteknik utgör 
en intressant möjlighet. 
”Bränslecellerutgörenväxande

marknad med många olika applika-
tionsområden där vi har en unik 
position och kan realisera vår vision 
att sätta industristandarden,” säger 
PetraEinarsson,affärsområdeschef
på Sandvik Materials Technology. 
"På vår anläggning i Sandviken kan 
vi möjliggöra att tekniken blir en 
betydande kraft i arbetet med att 
minskautsläppenavväxthusgaser."

VAD ÄR EN BRÄNSLECELL?
En bränslecell är en energiomvand-
lare som kan användas för att fram-
ställa elektricitet och värme från 
vätgas. Energin i vätgasen omvand-
las i bränslecellen till elektricitet 
utan förbränning, och om vätgasen 
är tillverkad på ett miljövänligt sätt 
blir rent vatten det enda utsläppet. 
Förutom i bilindustrin kan bränsle-
celleranvändasiettflertalandra
applikationer, allt från små portabla 
laddare av mobiltelefoner till stora 
stationära installationer för elkrafts-
generering i megawattstorlek. 
Sandvik tillverkar belagda band 
som pressas till plattor vilka i sin tur 
används i bränsleceller. 
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FuelCell Energy från USA och sydko-
reanskaPOSCOEnergyhar mycket
gemensamt. De delar samma vision 
om bränslecellers allt större bety-
delse för att skapa en hållbar och 
miljövänlig energiförsörjning. De 
delar produktions teknik och de sam-
arbetar kring leverantörs kedjan, i 
syfteatt skapaenkostnadseffektiv
global plattform. Båda tar även del av 
Sandvikskunnande.I derasrespek-
tiveproduktionsanläggningari USA
och Syd korea står idag  våra resurs-
effektivastålbandsmaskinerförgjut-
ning och tillverkar en av nyckel  -
komponenterna till den enskilda 
bränslecellskomponenten. 

”Sandviks teknologi gör det  möjligt 
för oss att förse våra kunder med en 

prisvärdocheffektivtdistribuerad
lösning för kraftproduktion för  
stora energi förbrukare runt om i 
världen." säger Chip Bottone, vd  
för FuelCell Energy. 

I den sydkoreanska regeringens 
långsiktiga plan för att öka andelen 
förnyelsebara energikällor har 
bränslecellsteknik fått störst vikt, 
 vilket gjort att landet snabbt är på 
vägattbliledandeinomexempelvis
bränslecellsparker. I ett land med 
begränsade egna energitillgångar  är 
behovetstortaveffektiva,renaoch
säkra lösningar som minskar bero-
endet av importerade fossila bräns-
len. Vårt starka energifokus och 
teknologikunnandegörosstill en
naturlig partner i den utvecklingen. 

POSCO Energy har byggt 
20 nya bränslecellsparker i 
Sydkorea, med en samman
lagd kapacitet på 145 MW.

20

”Vi har en ambitiös plan för att fort-
sättaväxaiSydkoreaochAsien.Täta
samarbeten med ledande teknologi-
bolag som Fuel Cell Energy och 
Sandvik är viktiga för att vi ska lyckas”, 
säger Vincent Ghim, Team Leader, 
Fuel Cell Division på POSCO Energy. 
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KOSTNADSEFFEKTIVT ERBJUDANDE  
FÖRULTRA-RENENERGI
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EKONOMISK PÅVERKAN

På Sandvik har vi en lång historia 
vad gäller etiskt och ansvarsfullt 
företagande, vilket har haft en 
stor betydelse för vår globala 
utveckling. I all vår verksamhet är 
vi fast beslutna att tillämpa etiska 
affärsmetoder, något som våra 
kunder ska kunna lita på och vi 
känna stolthet över. 

Vigöraffärerbaseradepåärlighet
och integritet, och vi har nolltole-
rans mot alla former av mutor och 
korruption. Vi strävar efter att ha 
tydliga riktlinjer och processer  
etablerade, liksom en organisation 
för efterlevnad av regler som är 
effektivtintegreradiaffärsverk-
samheten.

BÄTTRE INTEGRERING  
AV ARBETET
Under 2012 etablerade vi en Group 
Compliance-funktion för att öka 
fokus, resurser och skapa en orga-
nisation för att stödja arbetet med 
etiskt företagande. Under 2013 
genomförde funktionen ett antal 
landriskbedömningar och inledde 
ett omfattande program för över-
synavvåraaffärspartner.Under
2014 tog vi ytterligare ett steg för att 
fördjupa införlivningen av vårt pro-
gram mot mutor och korruption  
ivårafemaffärsområden.

NOLLTOLERANS  
MOT ALLA FORMER AV 
MUTOR OCH KORRUPTION

SANDVIKS PROGRAM MOT 
MUTOR OCH KORRUPTION 
Vårt program mot mutor och kor-
ruption är i överensstämmelse med 
rekommendationer från betydande 
tillsynsmyndigheter. Programmet 
omfattar en hierarki av policyer och 
processer, riskbedömning av mutor 
och korruption, kommunikation 
som både anger ”tonen från top-
pen” och ”tonen på alla nivåer”, 
granskningochprövningavaffärs-
partner, samt över vakning och 
 rapportering av alla aktiviteter till 
koncernledningen och styrelsen.

RISKBEDÖMNING
En av de viktigaste händelserna 
2014 var att vi etablerade en ny, 
årligprocessförattidentifieraoch
bedöma risker för mutor och kor-
ruptioninomvarjeaffärsområde.
Processen gör det möjligt för res-
pektiveaffärsområdesledningatt
urskilja områden med de största 
riskerna, prioritera dessa, bedöma 
effektivitetenibefintligakontroller
och etablera en åtgärdsplan vid 
behov, inklusive avslutande av  
kontrakt med tredje parter vid 
behov.

UTBILDNING
Utbildning är viktigt för att kunna 
skapaetteffektivtprogramförattvi

ska efterleva riktlinjer och rutiner. 
Under 2013 lanserade vi ett omfat-
tande koncerngemensamt utbild-
ningsprogram som vi har fortsatt 
att arbeta med under 2014. Vid 
 slutet av 2014 hade ungefär 42 % 
av våra medarbetare genomfört 
utbildning mot mutor och korrup-
tion i form av en e-learning. Utvalda 
medarbetare har även deltagit i 
gruppövningar. Under 2015 kom-
mer vi att utveckla utbildnings-
programmet ytterligare för att det 
ska bli allt mer införlivat i, och  drivet 
av,affärsområdenaiställetförfrån
central nivå. Utbildningen  kommer 
även fortsättningsvis att nå våra 
anställda runt om i världen genom 
både e-learning och gruppövningar.

FORTSATT UTVÄRDERING  
AV PROGRAMMET
Vi utvärderar vårt program mot 
mutor och korruption kontinuerligt 
och vi arbetar för att utveckla verk-
tygisyfteattmätaeffektiviteteni
programmet. Några av de mätetal  
vi använder är antal genomförda 
utbildningar, antal utvärderade 
leverantörer, processintegritet, 
utgifter för gåvor och gästfrihet, 
samt godkännandeintegritet.
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OECD har utfärdat riktlinjer för 
prissättningen vid transaktioner 
över gränserna i multinationella 
koncerner. Sandvik följer dessa 
riktlinjer, liksom den lokala lag
stiftningen i respektive land för  
att säkerställa att en korrekt pris
sättningsmodell används och att  
vi betalar skatt enligt gällande 
regelverk i länder där vi bedriver 
verksamhet.

Vi har inlett samarbeten med skatte-
myndigheteriettflertalländeroch
diskuterar gemensamt företagets 
interna arbete för att säkerställa att 
detfinnssystemochprocesserisyfte
att minska skatterisker, och samtidigt 
säkra efter levnad av  skattelagarna. 
Det här tillväga gångs sättet är frivilligt 
och bygger på vår vilja till transparens 
och förtroende mellan företaget och 
de berörda skattemyndig heterna.

Vi är övertygade om att en öppen 
diskussion och samarbete med 
 skattemyndigheter runt om i världen 
gör det lättare för företaget att 
minska osäkerheten vad gäller den 
skatt som ska betalas. Att diskutera 
komplexaskattefrågorpåetttidigt
stadium och få skattemyndighetens 
ståndpunkt på osäkra skatte positioner 
ger större säkerhet och möjlighet att 
minska skatte risker.

Vi försöker också teckna avtal 
med skattemyndigheter och få till 
stånd förhandsbesked eller beslut 
för att uppnå säkerhet när det gäller 
prissättningsmodellen för vissa 
transaktioner.

Fortlöpande diskussioner med 
skattemyndigheter minskar också 
behovet av ytterligare skatte-
revisioner. Skattemyndigheterna får 
en större förståelse för vår verksam-
het och kan därmed genomföra sina 
utredningarpåetteffektivaresätt.
Trots samarbetet med skatte-
myndigheter kan vi inte eliminera alla 
skattetvister. Sandvik är ett globalt 
företag med verksamhet i ett stort 
antal länder och genomför många 
gränsöverskridande koncerntrans-
aktioner. Skattetvister avser ofta 
den internprissättning som används 
vid dessa transaktioner. Skattemålet 
rörande omorganisationen av 
ägande och hantering av immate-
riella rättigheter från 2005, 

EN GLOBAL 
SKATTEBETALARE

 avslutades i januari 2014 när  
Högsta förvaltningsdomstolen 
beslutade att inte ta upp fallet till 
prövning. Beslutet får inga ekono-
miska konsekvenser på resultatet för 
2014. 

SKATTEBETALARE  
I OLIKA LÄNDER
Sandvik bidrar till de samhällen och 
länder där företaget bedriver verk-
samhet bland annat genom att 
betala skatt och anställa medarbe-
tare. Under 2014 betalade koncer-
nen 1 899 miljoner kronor (7 816) i 
inkomstskatt globalt. I en majoritet 
av länderna utgör inkomstskatt 
endast en del av den skatt som 
Sandvik betalar. Utöver inkomst-
skatt betalar vi fastighetsskatt, 
arbetsgivaravgifter, tullavgifter, 
energiskatt samt indirekta  
skatter, m.m.
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EKONOMISK PÅVERKAN

VI UTVECKLAR VÅRT  
HÅLLBARHETSARBETE  
I LEVERANTÖRSLEDET

En hållbar leverantörskedja och 
goda relationer med våra leveran
törer är centrala för vårt åtagande 
att erbjuda våra kunder de bästa 
och mest innovativa produkterna. 
Att utveckla en hållbar leverantörs
hantering är därför en prioritet för 
Sandvik.

SANDVIK SUSTAINABLE  
SUPPLIER MANAGEMENT
Våra leverantörer är minst lika 
mångfasetterade som vi är; från 
lokala, mindre tillverkningsenheter 
till multinationella råvaru- och 
 komponentleverantörer, från 
arbetsintensiva till högteknolo-
giska. Vår första uppförandekod 
för leverantörerantogs2008,och
den följdes av vår process för 
utvärdering av  hållbarhetsrisker i 
leverantörsledet, inklusive plats-
revisioner av högrisk leverantörer 
som introducerades under 2010. 
Nu fördjupar vi vårt hållbarhets-
arbete i leverantörsledet  ytterligare. 
Under 2014 bildades Sandvik  
Sustainable Supplier Management 
Team för att vidare utveckla och 
integrera hållbarhetsperspektivet i 
inköpsprocessen till förmån för vår 
organisation, våra leverantörer och 
andra intressenter. Ett globalt team 
beståendeav35 hållbarhetsexperter
stöttar regionerna Latinamerika, 
EMEA (Europa, Mellanöstern och 
Afrika), Sydasien och Ostasien.

REVIDERAD UPPFÖRANDEKOD 
FÖR LEVERANTÖRER 
Under året lanserade vi en uppdate-
rad uppförandekod för  leverantörer. 
Den innehåller ett antal nya och allt 
viktigare områden såsom rätten  
till egendom, konkurrensrätt och  
konfliktmineraler.

 För att stärka våra hållbara 
inköpsmetoder utvecklar vi också 
ettintegreratocheffektivarerisk-
bedömningsverktyg för hur vi 
 godkänner leverantörer ur ett 
 hållbarhetsperspektiv. Riskbedöm-
ningen kommer även fortsättnings-
vis att baseras på kategori- och 
landsrelaterade risker, samt på 
 risker relaterade till vår uppförande-
kod för leverantörer, inklusive 
 arbetet mot mutor och korruption, 
efterlevnad av handelsregler och 
konfliktmineraler.Baseratpåutfallet
av riskbedömningen klassas leve-
rantörerna som hög-, medel- eller 
lågrisk och blir utvärderade med 
olikaverifikationsmetoder.

Vi har också uppdaterat pro-
grammet för de platsrevisioner vi 
utför hos leverantörerna med nya 
verktyg, rutiner och riktlinjer. Ett 
utbildningsmaterial har tagits fram 
till våra inköpare kring den revide-
rade uppförandekoden för leveran-
törer och riskbedömningsproces-
sen. För våra leverantörer har vi tagit 
fram en utbildning med tyngdpunkt 
påaffärsnyttakopplattillefter-
levnad av vår upp förandekod för 
leverantörer. Dessa utbildningar 
kommer att genomföras under 

2015, i syfte att öka medvetenhet, 
engagemang och förtroende i vår 
leverantörskedja och med våra 
affärspartner.

  
POLICY FOR HÅLLBARA INKÖP
För att ytterligare stödja arbetet 
med hållbara inköp arbetar vi med 
att ta fram en ny koncernövergrip- 
ande policy for hållbara inköp. Den 
nyapolicynskadefinieravårtöver-
gripande mål och de riktlinjer som 
Sandvik ska följa för att säkerställa 
att all inköpsverksamhet bedrivs 
med ambitionen att begränsa 
negativ påverkan från vår leveran-
törskedja på samhället och miljön, 
förhindra mutor och korruption 
samt bidra till ekonomisk utveck-
ling, och på lång sikt även skydda 
ochskapaaffärsvärden.

SUPPLIER  
CODE OF CONDUCT

Vi uppdaterade vår upp-
förandekod för leverantörer 
under 2014.
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Hälsa och 
säkerhet, 1 117

Miljö, 408

Löner och 
förmåner, 318 

Kontrakt för 
anställda och 
entreprenörer, 217 

Arbetstider, 171 

Implementering i 
leverantörskedjan, 86 

Tvångsarbete, 60

Unga anställda, 54 

Arbetsrätt 
och mänskliga 
rättigheter, 45 

Affärsetik/
korruption, 35 

Barnarbete, 0 

LOREM IPSUM

AVVIKELSER FUNNA  
HOS LEVERANTÖRER 2014
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korruption, 35 
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LOREM IPSUM LEVERANTÖRSREVISIONER
Under året genomförde vi 222 platsrevisioner mot vår uppförandekod för 
leverantörer, varav 13 hos nya leverantörer. Dessa fördelas per land/region 
enligt följande: Kina 102, Indien 78, Brasilien 17, Peru 10, Europa 8, Syd-
afrika,UruguayochMexiko2varderaocheniMalaysia.Likttidigareår
rördedeflestaavvikelsernamiljö,hälsaochsäkerhet,arbetstideroch
löner.Under2014identifieradeviingafallavbarnarbete.Förungaanställda
 (15-18 år) hittade vi avvikelser relaterade till rekrytering processer, policy, 
arbetsvillkor och lagstadgade hälsoundersökningar. Avvikelserna kring 
arbetsrätt och mänskliga rättigheter rörde bristande implementering av 
system för framförande av synpunkter och klagomål, och ojämlik behand-
ling av migrantarbetare i Kina. Avvikelser rapporterade kring tvångsarbete 
gällde löneavdrag för anställda hos leverantörer i Kina.
Avvikelserrapporteradekringaffärsetik/korruptiongälldeavsaknadav

relevant policy. Övertidsarbete och otillräcklig ersättning vid övertids-
arbete fortsätter att vara en utmaning. Vårt Sustainable Supplier Mana-
gement Team genomför orsaksanalyser tillsammans med leverantörerna 
förattfinnahållbaralösningarförattkommatillrättamedidentifierade
avvikelser.

Sandviks arbete med att säkerställa 
enkonfliktfrileverantörskedja
intensifieradesunder2013som
en följdavattUSSecuritiesand
ExchangeCommissionantog
regler rörandekravpårapportering
ochattgörainformationoffentlig
gällandekonfliktmineraler,som
definierassomcolumbit-tantalit
(coltan), kassiterit, volframit, guld, 
eller derivat av dessa. Om dessa 
mineraler härrör från Demokratiska 
Republiken Kongo eller dess grann-
länderfinnsdetenriskförattde
kanfinansierakonflikteriregionen.
Då många av Sandviks produkter 
innehåller metaller från dessa 
 mineraler, ibland som en betydande 
beståndsdel, initierade vi under 

2013 en interimsstudie för att öka 
kunskapen inom koncernen om 
konfliktmineraler,inklusiveden
aktuella lagstiftningen i USA. Under 
2014 låg fokus på att etablera en 
koncerngemensamsynpåkonflikt-
mineraler i hela organisationen 
samt på att bredda omfattningen av 
konfliktmineralertillattinkluderaallt
råmaterial som antingen utvinns, 
transporteras eller upphandlas 
med risk att direkt eller indirekt ge 
stöd till beväpnade grupper och/
eller förorsaka grova kränkningar  
avmänskligarättigheterikonflikt-
drabbade områden eller högrisk-
områden. Dessutom tog vi fram ett 
uttalandegällandekonfliktminera-
ler och förstärkte uppförandekoden 

för leverantörer med krav på en 
transparentochkonfliktfriförsörj-
ningskedja. För närvarande utveck-
lar vi en policy och ledningssystem 
för efterlevnad och implementering 
av policyn och rutiner. Vi tar också 
en aktiv roll i olika fora som främjar 
ansvarsfulla inköp av mineraler, till 
exempelTungstenIndustry–Conflict
Minerals Council (TI-CMC), ett initi-
ativ som syftar till att säkerställa att 
volframbaserade produkter som 
härrör från företag, som uppfyller 
TI-CMC:skrav,ärkonfliktfria,och
ConflictFreeSourcingInitiative,
som är ett  globalt riktmärke för due 
diligencepåkonfliktmineraler.
 

EN KONCERNGEMENSAM SYN PÅ KONFLIKTMINERALER



MILJÖPÅVERKAN

MILJÖ- 
PÅVERKAN

Förutom att utveckla resurssnåla 
och energieffektiva produkter 
som stärker kundernas konkur
renskraft omfattar miljöarbetet  
en allt högre återvinningsgrad,  
en produktion med minskad miljö
påverkan, och framtagandet av  
en ny miljö och klimatstrategi.  
En central del är att skapa en  
företagskultur där ledare inom 
 Sandvik ser till att miljöfrågorna 
integreras på ett naturligt sätt i 
den dagliga verksamheten.

Alla delar av Sandviks verksamhet 
har någon form av påverkan på 
 miljön, antingen positiv eller negativ. 
Direkt påverkan sker i vår produktion 
och från våra transporter. Den in -

direkta påverkan sker i leverantörs-
ledet, kundledet och när produkter 
slutligen återvinns eller fasas ut. För 
att kunna genomföra reella föränd-
ringar av vårt miljöfotavtryck är det 
därför viktigt att hela värdekedjan 
beaktas. Genom att införa nya, 
 innovativa lösningar kan vi skapa 
ytterligare konkurrensfördelar och 
mervärden för våra kunder, och 
 därmed stärka vår egen marknads-
ledande position. 

Att ta hänsyn till miljön är en viktig 
faktor när vi utvecklar nya produkter, 
genomför förändringar eller förvärvar 
företag.Viharidentifieratklimat-
påverkan, energi användning och 
utsläpp samt användning, åter-
användning och återvinning av 

material och natur resurser som  
de mest väsentliga områdena för 
Sandviks miljöarbete. Förebyg-
gandeåtgärdervidtasnärdetfinns
anledning att tro att en åtgärd 
skulle kunna skada miljön eller  
människors hälsa. 

SANDVIKS PRODUKTER  
I FRAMKANT
Våra produkter ska i största möjliga 
utsträckning bidra till att minska 
miljöpåverkan i kundernas processer 
och vara återvinningsbara. Vid  
produktutvecklingen tas därför 
hänsyn till olika miljökrav och hur  
de färdiga produkterna påverkar  
miljön. Läs mer om vår produkt-
utveckling på sidan 20.
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Övergripande mål: Att uppnå märkbart minskad signifikant miljöpåverkan från Sandviks 
 verksamhet genom att ha miljöplaner fokuserade på kritisk miljöpåverkan från enskilda 
anläggningar.

DETALJERADE MÅL
FÄRDIG-
STÄLLANDE STATUS

Miljöplaner från nyckelenheter för specifika 
områden (energi, vatten och koldioxid
utsläpp) ska vara genomförda.

2015 Bra framsteg för energi och koldioxid. 
 Försenat för vatten.

Formella generella miljöplaner för övriga 
betydande produktionsenheter ska införas.

2015 Enligt plan.

För alla övriga enheter ska planer för ökad 
miljömedvetenhet och minimerad miljö
påverkan utvecklas och införas.

2015 Försenat. Alla övriga enheter har inte  planer 
på plats.

Varje affärsområde ska ta fram en plan för 
minskade koldioxidutsläpp från transporter 
av varor och affärsresor innan slutet av 2015.

2015 Påbörjat. Affärsområdena har egna 
på gående aktiviteter. För 2015 är ambitionen 
att introducera en gemensam uppföljning av 
koldioxidutsläpp från transporter.

* Se även sidan 40 för gemensamma mål för miljö, hälsa och säkerhet.

MÅL*

UTVALDA NYCKEL-
ANLÄGGNINGAR

Dessa har stor betydelse 
för att minska koncernens 
totala utsläpp.

6

MÅL FÖR 2013–2015 

MINSKA  
KOLDIOXIDUTSLÄPP PÅ 
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KLIMATPÅVERKAN,  
ENERGIANVÄNDNING  
OCH UTSLÄPP

Sandvik har cirka 140 produk
tions, distributions och service
anläggningar runt om i världen 
som, beroende på lagstiftningen, 
kräver olika typer av miljötill
stånd. Sandvik är helt beroende 
av att tillstånd finns på dessa 
anläggningar. Den största miljö
påverkan i koncernen kommer 
från den råvaruintensiva och 
energikrävande anläggningen 
i Sandviken i Sverige.

KLIMATPÅVERKAN  
OCH ENERGIANVÄNDNING
Energieffektivitetärettviktigt
område. Att kunna använda energi 
till rimliga kostnader är avgörande 

för att samhällen runt om i världen 
ska kunna fungera. Hög energi-
effektivitetbidrartillattvärdetper
energikälla som används ökar och 
det kan också resultera i lägre 
 kostnader. Vi genomför löpande 
energikartläggningar av den egna 
produktionenisyfteattfinnafler
möjligheterattökaenergieffektivi-
teten. Vid nya stora investerings-
projekt genomförs analyser av 
energieffektivitetenochprojekten
utvärderas ur ett livscykelkostnads-
perspektiv i syfte att hitta den 
bästa lösningen.

Arbetet med att ta fram en lång-
siktig miljö- och klimatstrategi för 
Sandvik påbörjades under 2014. 

Två gruppövningar genomfördes 
med fokus på bland annat de risker 
och möjligheter som klimatföränd-
ringenharpåSandviksaffär.
 Dessutom gjordes en övergripande 
jämförelse av klimatarbetet mot 
fem ledande företag/konkurrenter 
och mot fem stora kunder. Dessa 
aktiviteter utgör underlag för miljö- 
och klimatstrategin, som lanseras 
under 2015. Den kommer att 
beskrivahurvåraaffärsområden
och koncernfunktioner ska förhålla 
sig till klimatförändringarna och 
andra miljöutmaningar för att lång-
siktigt kunna stärka Sandviks 
marknadsledande position.  

Vi strävar efter att erbjuda våra kun-
derenergieffektivaprodukter.Ett
exempelärrörförbränslesystem
med direktinsprutning. Sandvik 
Materials Technology har introdu-
cerat nya sömlösa rostfria rör för 
bränslesystem med direktinsprut-
ning, även kallat Pressurfect™. De 
nya Pressurfect™-rören minskar 
bränsleförbrukningenochkoldioxid-
utsläppen från förbränningsmotorer. 
Direktinsprutningstekniken, kallad 
GDI, gör att bränsleförbrukningen 
minskar med 20 % eller mer, samti-
digtsommotornseffektuttaginte
påverkas och utsläppen minskas.

VI HJÄLPER VÅRA KUNDER ATT  
BLI MER ENERGIEFFEKTIVA

EttannatexempelfrånSandvik
Materials Technology är Sandvik 
HiflexTM ventilstål för kompressorer. 
SandvikHiflexTM precisionsbandstål 
harutformatsspecifiktförtillverk-
ningen av ventiler för nästa genera-
tions kompressorer. Ventilstål som 
tillverkasavSandvikHiflexTM preci-
sionsbandstål bidrar till att förbättra 
kompressornseffektivitetochen
effektivareenergianvändning,för-
länger livslängden och kan även 
bidra till att minska bullernivåerna. 
EttexempelfrånSandvikMining

är en strömreducerare för borriggar 
(Electrical Current Draw Reducer 

Unit). Ett av de största mervärdena 
med Sandviks nya underjordsrigg 
DD422iärattdenerbjuderflermil-
jövänliga borrlösningar, bidrar till att 
spara energi och minskar utsläppen 
i gruvan. Strömreduceraren är ett 
tillval för den nya borriggen. Detta 
erbjudande från Sandvik riktar in sig 
på situationer när strömförsörj-
ningen är begränsad och borresul-
tatet behöver förbättras. Sandviks 
strömreducerare monterad på 
 riggen DD422i tillhandahåller  
dennaeffektförriggensallaborr-
komponenter.
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Under 2014 fortlöpte initiativet 
som lanserades under 2013 i syfte 
attreducerakoncernenskoldioxid-
utsläpp. Detta innebar att vi ökade 
inköpet av elektricitet från förnybara 
energikällor som vatten, vind, sol 
och biomassa i en majoritet av  
de europeiska länder där vi har 
betydande verksamhet, i enlighet 
med det europeiska systemet för 
ursprungs garantier, som garanterar 
att elen är producerad av förnyelse-
bara energikällor. Tack vare initiati-
vetminskadeSandvikskoldioxid-
utsläpp med omkring 110 000 ton  
i jämförelse med 2012, vilket mot-
svararcirka20 %avkoncernens
totalakoldioxidutsläpp.

Ett av Sandviks mål för 2013–
2015 är att genomföra minskningar 
av energianvändning och/eller kol-
dioxidutsläpppåsexutvaldapro-
duktionsanläggningar. Dessa svarar 
var och en för mer än 2 % av energi-
användningen och/eller 4 % av kol-
dioxidutsläppeninomkoncernen
och är därför av stor betydelse för 

att minska koncernens totala 
utsläppsnivå. Initiativen pågår fort-
farande och följer i stort sett plan. 
Dessutom har alla betydande pro-
duktionsrelateradeenhetermedfler
än 25 medarbetare målet att ta fram 
handlingsplaner med fokus på bland 
annat energianvändning och koldi-
oxidutsläpp.Vidslutetavåret
visade resultaten att vi lyckats med 
en förbättring på 4 % när det gäller 
energiintensitet, i relation till arbe-
tadetimmar.Förkoldioxidintensitet
var förbättringen 2 % i förhållande 
till arbetade timmar. Anledningen till 
attkoldioxidutsläppeninteförbätt-
rades i lika stor grad var att vi note-
rade ökad energianvändning på 
vissa marknader där elen produce-
rats med högre andel icke förnybara 
energikällor. Sandviks verksamhet 
genererarävenkoldioxidutsläpp
från transport av material, produkter 
och medarbetare. 

Under 2013 beslutade Sandvik 
att investera i Bromma Business 
Jet i syfte att ge koncernledningen, 

SPARA PÅ MILJÖN OCH 
SPARA PENGAR
Vi är övertygade om att vi kan spara 
och tjäna pengar om vi minskar 
vår miljöpåverkan.Ettexempelär
Sandvik Machining Solutions 
anläggning i Münsingen i Tyskland, 
där vi bytt energikälla från eldnings-
olja till naturgas och installerat ett 
värmeåtervinningssystem. Genom 
att även byta ut kontrollenheter och 
installera nya programinställningar 
har vi minskat kostnaderna med 
100000euroochkoldioxidut-
släppen med 600 ton per år. Detta 
samtidigt som vi ökat produktions-
ytan och försäljningen. 

ANDEL AV KONCERNENS ENERGIANVÄNDNING, KOLDIOXIDUTSLÄPP 
OCH VATTENANVÄNDNING PER MARKNADSOMRÅDE, 2014

styrelsen och andra nyckelpersoner 
tillgångtilletteffektivt,snabbtoch
säkert sätt att resa till företagets 
olika verksamheter runt om i världen. 
Detta skulle komplettera andra 
resealternativ, såsom tidtabells-
bundenflygtrafik,tågochväg-
transporter. Vi har verksamhet i 
cirka 130 länder och den tid som 
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kan sparas in genom att utnyttja 
dettaflexiblaaffärsflygkandärför
i vissafallvarabetydande.Viär
 samtidigt medvetna om de ökade 
koldioxidutsläppdennatypav
transporter medför jämfört med 
reguljärflyg.Somenansvarsfull
ägare beslutade vi därför, i sam-
arbete med Bromma Business Jet, 
att den klimatpåverkan som upp-
stårfråndennaflygtransportska
kompenseras genom ett program 
förklimatneutralaflygtransporter
från 2014 och framåt. Detta innebär 
att all bränsleförbrukning rappor-
teras och de klimat relaterade 
utsläppen kompenseras via köp  
av krediter från utvalda klimat-
kompenseringsprojekt.Vår partner,
The Carbon Neutral  Company, är 
en världsledandeleverantörav
 klimatreducerande kompensations-
lösningar, och de arbetar med 
hundratalsföretagiflerän34länder
för att leverera åtgärdsprogram för 
minskad  klimatpåverkan. 

UTSLÄPP TILL LUFT
Förutomkoldioxidutsläppbestår
koncernens utsläpp till atmosfären 
av försurande ämnen, partiklar och 
organiska ämnen. Utsläppen kom-
mer främst från våra egna produk-
tionsprocesser och från förbrän-
ning av fossila bränslen i samband 
med uppvärmning och transport, 
samt indirekt genom inköp av 
 elektricitet. 

De direkta utsläppen av för-
surandeämnenomfattarexempel-
vissvaveldioxid(SO2) och olika 
formeravkväveoxider(NOx). 
Utsläppenavsvaveldioxidkommer
huvudsakligen från förbränning av 
oljor och kol, och beräknas ha varit 
34 ton (39) under 2014. Minsk-
ningen förklaras bland annat av att 
förbränningen av oljor minskat på 
fleraavvåraanläggningariIndien.
Vi hade under året en mer stabil 
elförsörjning vilket har minskat 
behovet av egna generatorer för att 
säkra tillgång på elektricitet. I Sand-

viken sker framställning av ånga 
mer med elektricitet och mindre 
genom förbränning av eldningsolja 
vilket bidrar till minskade utsläpp, 
intebaraavsvaveldioxidutanäven
avkoldioxid.
Utsläppavkväveoxiderkommer

främst från smältprocesserna i 
Sandviken, Hallstahammar och 
Svedala samt från förbrännings-
processer och till en mindre del 
från anläggningarförbetningoch
rengöringavmetallytor.Kväveoxid-
utsläppen minskade under året till 
338 (351) ton, tack vare att den 
totala förbränningen av fossila 
bränslen var lägre än föregående år.

UTSLÄPP TILL VATTEN 
Utsläpp till vatten utgörs huvud-
sakligen av fosfor och kväve, syre-
förbrukande ämnen samt metaller 
från betningsanläggningar. Allt 
avloppsvatten från processerna 
renas innan det släpps ut.

För att kunna bygga hållbara pro-
jekt inom konstruktion på Hawaiis 
störta ö, O'ahu, behövs kraftfull 
betong baserad på högkvalitativ, 
tät sand, så att delarna håller ihop 
ordentligt. Men tillgången till denna 
typ av sand är begränsad på Hawaii, 
och i fallet med en av Sandviks 
kunder, Hawaiian Cement, så måste 
den importeras från Kanada, med 

HÅLLBARA PROJEKT INOM KONSTRUKTION PÅ HAWAII

den miljömässiga nackdelen att 
transportera materialet närmare  
3 000 kilometer. Men genom att 
investera i en stenkross från  
Sandvik, CV229 har situationen 
gått att lösa. För delarna Hawaiian 
Cement får genom att använda vår 
CV229 VSI är framförallt att deras 
miljöpåverkan kan minskas efter-
som de inte längre behöver impor-

tera sand från Kanada. Detta är 
speciellt viktigt på Hawaii, där de 
globala och lokala restriktionerna 
för att använda naturlig sand är 
hårda. Dessutom får kunderna  
en bättre slutprodukt till kraftigt 
reducerade kostnader för Hawaiian 
Cement. 

ASIEN 
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VI(ÅTER-)ANVÄNDER
OCH ÅTERVINNER

Sandvik har sedan 2012 genom
fört livscykelanalyser för att 
utvärdera produkters miljö
påverkan under hela livscykeln. 
Dessa har framförallt genom 
förts inom Sandvik Materials  
Technology. Målet är att ha  
livs cykeldata tillgängliga för de  
viktigaste stålsorterna inom 
affärsområdets produktportfölj 
för att kunna utvärdera faktisk 
miljöbesparing i kundledet för 
strategiska applikationer. Denna 
information ges  alltid till intresse
rade kunder.

RÅVAROR OCH  
INGÅNGSMATERIAL 
Olika typer av metalliska råvaror, 
vatten och inköpta komponenter är 
de mest relevanta ingångsmateria-
len.Förattmaximeraettuthålligt
materialutnyttjande och för att 
minska miljöpåverkan återköps 
använda hårdmetallprodukter och 
produktionen av stål baseras i 
huvudsak på återvunnet stål. För 
koncernen kommer totalt cirka 

80 %avdemetalliskaråvarorna
från återvunnet material. 

Sandvik Materials Technology är 
koncernens största förbrukare av 
råvaror. De råvaror som är viktigast 
för verksamheten är järn, nickel, 
krom, mangan och molybden ingå-
ende i skrot eller i form av legeringar. 
De viktigaste metalliska råvarorna 
för Sandvik Machining Solutions och 
Sandvik Venture är volfram, volfram-
karbidochkobolt,menävengrafit
och föreningar med mer ovanliga 
grundämnen som tantal används. 
Sandvik Mining och Sandvik  
Construction använder järn- och 
manganråvaror för tillverkning av 
gjutgods. Som ingångsmaterial 
används många typer av maskin-
komponenter. 

VATTENANVÄNDNING
Vatten är en värdefull, och ibland 
knapp, resurs. Vi strävar därför kon-
tinuerligt efter att minska förbruk-
ning av färskvatten (inköpt vatten) 
och grundvatten. Insamling av 
ytvattenförekommervidflerän30

anläggningar. Det är framför allt vik-
tigt med hushållning i områden där 
vatten är en bristvara, så kallade 
vattenstressade områden. Av 
Sandviks anläggningar är det, enligt 
en tidigare genomförd kartlägg-
ning, fem anläggningar i Indien och 
en anläggning i Kina som ligger i 
områdensomenligtFN:sdefinition
har en vattentillgång som är mindre 
än 500 m3 per år och person. Dessa 
enheter redovisade under 2014 de 
aktiviteter som genomförs för en 
effektivvattenanvändning.Samtliga
tillverkningsenheter i Indien har 
infört system där avloppsvatten 
renas och tas tillvara i den egna 
verksamheten. Flera enheter samlar 
också in regnvatten för internt bruk. 

För anläggningen i Sandviken, 
som har en mycket stor vatten-
användning, har en handlingsplan 
införts för att minska förbrukningen 
av dricksvatten. Under 2014 
genomfördes aktiviteter som med-
förde en minskning av anläggning-
ens dricksvattenförbrukning med 
10 %.  Ytterligare återgärder planeras 
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för 2015 som kan spara ytterligare  
10 %. För koncernen totalt sett lycka-
des vi minska vattenanvändningen 
med mer än 350 miljoner liter under 
2014. Detta ledde till en förbättring 
med6 %jämförtmedföregåendeår, 
i förhållande till arbetade timmar.

AVFALL
Sandviks verksamhet ger upphov till 
olika typer av avfall. Närmare 85 % av 
allt avfall genereras vid Sandvik 
Materials Technologys anläggningar i 
Sandviken samt i anrikningsprocessen 
vid Wolfram Bergbau und Hütten, ett 
produktområde inom Sandvik Venture. 

Metallhaltigt avfall och andra rest-
produkter återanvänds eller åter-
vinns i största möjliga utsträckning. 
Vissaavfallsprodukter,exempelvis
slagg från stålproduktion och 
 gjutning samt anrikningssand från 
volframanrikning, deponeras dock i 
 väntan på att dessa avfallsslag 
 vidareutvecklats till användbara 
biprodukter. 

Den totala mängden avfall mins-
kade med 3 % under 2014 jämfört 
med 2013. Av detta utgjorde 9 % 
farligt avfall. Denna sorts avfall 
omgärdas av sträng lagstiftning 
och tas om hand på ett säkert sätt. 
Det farliga avfallet minskade med 
8 %jämförtmedföregåendeår.
Trots att en del av anriknings-

sanden från volframutvinningen 
kan användas som konstruktions-
material har deponerat avfall ökat 
med 6 % under året. Den främsta 
anledningen till ökningen är att från 
och med 2014 ingår alla typer av 
bortskaffningsmetodersominte
innebär återanvändning i begreppet 
"deponerat avfall".
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Att ta hänsyn till miljön är avgörande 
för all verksamhet inom Sandvik, 
inte minst när det gäller återvinning 
av stål och hårdmetall. I alla delar av 
koncernen genomförs omfattande 
program för återvinning. Den glo-
bala bristen på råvaror är en viktig 
anledning till initiativen. Att åter-
vinna medför lägre energianvänd-
ning,minskadeutsläppavkoldioxid
och försurande ämnen, utsläpp till 
vatten samt ger mindre avfall. Detta 
är faktorer med stor betydelse inte 
bara för Sandvik utan även för våra 
kunder och samhället i stort.

Sandvik Machining Solutions 
ökar kontinuerligt återvinningen av 
hårdmetallprodukter genom åter-
köp från kunder. Produktområdet 
Sandvik Coromants program för 
återvinning av sålda hårdmetallskär 
utgör en viktig del i denna satsning. 
Återköp av hårdmetallprodukter 
frånkunderskeräveninomaffärs-
områdets övriga produktområden.

Sandvik Mining och Sandvik 
 Construction har ett program för 

ÖKAT FOKUS PÅ ÅTERVINNING 

återvinning av uttjänta borrkronor 
hos kunder och andra användare. 
Programmetharintensifieratsde
senaste åren som en följd av den 
globalt ökande medvetenheten om 
vikten av hållbara processer. Bättre 
kommunikation med kunderna, 
 incitament kopplad till återvinnings-
programmet och Sandviks ansvars-
fulla hantering bidrar till att 
mängden återvunnet material ökar 
snabbt. 

Uttjänta produkter från Sandvik 
Machining Solutions, Sandvik 
 Venture, Sandvik Mining och 
 Sandvik Construction samlas upp 
på olika insamlingsplatser runt om 
i världen och transporteras sedan 
till Sandviks separeringsanlägg-
ningar i Österrike eller Indien för 
utvinning av både hårdmetall och 
stål. Läs mer om vårt produkt-
område  Wolfram Bergbau and 
Hütteni Österrikepåsidan14.

Produktionen inom Sandvik 
Materials Technology baseras till 
stor del på återvunnet rostfritt stål, 

cirka 80 % 2014, en ökning med 
5 procentenhetersedan2008.Det
metallhaltiga stoft som uppkommer 
från smältprocesserna samlas upp 
och skickas vidare för upparbetning 
till ny råvara som sedan tas tillbaka 
tillstålverket.Detfinnsävenettväl
fungerande system för återvinning 
av produktionsspill såsom returstål, 
spånor och glödskal. 

MILJÖPÅVERKAN

Andelen metalliskt råmaterial 
från återvunnet material.

80 %

Sandeep P. Dhavan arbetar med återvinning av hårdmetallprodukter på vår anläggning i Chiplun, Indien.
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SOCIAL 
PÅVERKAN

Sandvik är en högteknologisk 
industrikoncern med verksamhet 
i över 130 länder och cirka 47 000 
medarbetare. Vi tar ett stort 
ansvar för våra medarbetare och 
deras arbetsmiljö samt för 
de samhällen där vi bedriver 
verksamhet.

Sandvik ska erbjuda sina anställda 
en säker arbetsplats. Vi har en 
vision om noll arbetsrelaterade 
skador och säkerhet är en hög  
prioritet. Under året har vi arbetat 
med att minska vår olycksfalls-
frekvens. Målet ändrades till 2,4 
vilket nästan nåddes. Därför har vi 
höjt  ribban och satt ett nytt mål för 
2015 på 1,9.

Att attrahera, utveckla och 
behålla de bästa medarbetarna är 
en avgörande faktor för att Sand-
vik ska kunna stärka sin ledande 
position. Vi måste därför erbjuda 
en arbetsplats som bejakar mång-
fald och inkludering, och som ger 
möjligheter att utveckla talang. 
Under 2014 har vi fortsatt arbetet 
med att öka andelen kvinnor på 
olika nivåer i koncernen, vi har 
startat koncernens första globala 
traineeprogram och vi har infört en 
karriärväg för medarbetare inom 
FoUorganisationen, som beskrivs 
på sidan 21.

I vissa av de länder där Sandvik 
bedriver verksamhet finns en risk 
för kränkningar av mänskliga  
rättigheter. Vi arbetar löpande 

med att säkerställa efterlevnad 
med nationell lagstiftning och 
internationella principer och under 
2014 har vi reviderat vår koncern-
gemensamma uppförandekod och 
uppförandekod för leverantörer. 
Koderna med åtföljande processer 
och arbetssätt förbättrar våra möj-
ligheter att identifiera, förebygga 
och minska riskerna hänförliga till 
brott mot mänskliga rättigheter 
inom koncernens verksamhet och 
värdekedja världen över, med  
särskilt fokus på högriskländer. 

Sandvik deltar också i lokala 
projekt i de samhällen där vi verkar. 
Vi har en policy för sponsring och 
samhällsengagemang som väg
leder oss i hur vi ska bedriva 
dessa projekt.
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MÅNGFALD KÖN 
MOTSVARANDE 

KVINNLIGA/MANLIGA CHEFER

30/70
SENAST 2020* 

<1
OLYCKSFALLS- 
FREKVENS (LTIFR) 

MÅL AMBITION

ALLA AFFÄRSOMRÅDEN 
SKA HA EN PLAN FÖR 
HUR EHS KAN ANVÄNDAS 
SOM AFFÄRSFÖRDEL.

EHS SOM 
AFFÄRSFÖRDEL 

*      Se även sidan 40 för koncernens mål för miljö, hälsa, och säkerhet (EHS).

SOCIAL PÅVERKAN
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Number of employees, 2009–2013* 

* Omräknat till heltidstjänster 
   per den 31 december 2014.
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ANTAL MEDARBETARE, 2010–2014*

EN PRESTATIONS-
BASERAD KULTUR

Sandviks framgång är direkt 
 knuten till att ha rätt personer på 
rätt plats. Under 2014 fortsatte 
arbetet med att skapa en hög
presterande, global organisation, 
vilket har stor betydelse för att vi 
ska kunna behålla vår ledande 
position på en utmanande mark
nad. För att uppnå detta måste vi 
fortsätta erbjuda en arbetsplats 
som bejakar mångfald och inklu
dering samt ge förutsättningar att 
utveckla talanger. Under 2014 
genomfördes en rad olika initiativ 
för att stärka den prestations
baserade kulturen i koncernen.

Exempelpådessainitiativärledar-
skapsutveckling, kompensation, 
successionsplanering, talang-
utveckling, Employer Branding, 
 företagskultur, mångfald och inklu-
dering samt säkrandet av interna 
karriärvägar. 

FOKUS PÅ PRESTATION
För att kunna dra nytta av medar-
betarnas fulla potential är det viktigt 
att vi befäster Sandviks starka 
 prestationskultur. I syfte att stärka 
denna genomförs viktiga initiativ 
såsom starkare kultur och kärn-
värden, en tydligare kompensa-
tionsstrategi, förbättring av mål-
styrningsarbetet och ett allt större 
fokus på mångfald och inkludering 
somaffärsfördel.

Våra kärnvärden har vidare-
utvecklats och en ny vision och 
 strategisk inriktning har tagits fram. 
Vår interna medarbetarundersök-
ning visar att medarbetarna är 
 väldigt engagerade, deras engage-
mang är högre än den globala 
normen, något som är väsentligt 
för attkunnaskapaenstark
prestationskultur. 

En global strategi för ersättningar 
håller på att införas i hela koncer-

nen. Fokus ligger på att skapa en 
struktur för ersättningar som är 
rättvis, konkurrenskraftig och lätt 
att förstå. En granskning pågår av 
hur Sandviks lönenivåer står sig 
jämfört med andra bolag på de 
marknader där vi bedriver verksam-
het och konkurrerar om samma 
talanger. Den översyn av Sandviks 
försäljningsprovisioner som inled-
des 2013 resulterade i ett första 
incitamentsprogram för en medar-
betarkategori i koncernen. 

I målsamtalsprocessen, som 
omfattar samtliga medarbetare, 
 följer vi en tydlig struktur. Under 
2014 fokuserades arbetet på att 
skapaettännueffektivarearbets-
sätt för organisatorisk 
 målnedbrytning och att få det att 
genomsyra målsamtalsprocessen 
på alla nivåer inom koncernen. 
Cirka 85 % av Sandviks medarbe-
tare hade målsamtal under året.

SOCIAL PÅVERKAN

Europa, 25 832

Asien, 8 033
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Afrika/Mellan-
östern, 2 654
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ANTAL MEDARBETARE 
PER MARKNADSOMRÅDE, 2014*

* Omräknat till heltidstjänster 
   per den 31 december 2014.
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MÅNGFALD OCH INKLUDERING 
SOM AFFÄRSFÖRDEL
Mångfald och inkludering är cen-
trala delar i vår medarbetarstrategi. 
Rekryteringen av individer med 
olika bakgrund har stor påverkan på 
Sandviks kreativitet och innova-
tionsförmåga. För oss handlar 
mångfald och inkludering om att 
respektera och dra fördel av med-
arbetarnas personliga och kultu-
rella olikheter.

Ett fortsatt arbete med mångfald 
och inkludering är dessutom en för-
utsättning för att vi ska lyckas med 
att öka globaliseringen av Sandviks 
verksamhet.Varjeaffärsområdehar
genomfört nulägesanalyser och 
identifieratförbättringsområdenför
att driva arbetet med mångfald och 
inkludering. En aktivitetsplan för hur 
dessa förbättringsområden ska 
hanteras har sammanställts för 
2013–2015. Planen följs upp 
löpande.

Globaliseringen av koncernens 
nyckelpositioner vad avser erfaren-
het, utbildning, nationalitet, kön och 
ålder är viktiga faktorer för långsik-

tig framgång. Koncernledningen är 
endiversifieradgruppmedolika
bakgrunder och erfarenheter. 
 Gällande nationalitet så har kon-
cernledningen förutom svenskar, 
representation från Kina, Storbri-
tannien och USA. Våra två medar-
betarepådenhögstaexpertnivån
inomSandvik,GroupExpert,består
aven kvinnafrånSverigeochen
man från Kina. 

Under 2014 kompletterade vi vårt 
utbildningserbjudande inom mång-
fald och inkludering. Målet är att 
öka medvetenheten hos samtliga 
våramedarbetareomaffärsnyttan
av detta.

DUKTIGA LEDARE VISAR VÄGEN
De främsta ambassadörerna för vår 
kultur är våra ledare. Koncernens 
ledarskapsmodell stödjer den stra-
tegiska inriktningen och ger tydliga 
förväntningar om att duktiga ledare 
är avgörande för vår framgång.  
Ledarskapskriterierna för samtliga 
chefer utvärderas årligen i med-
arbetarsamtalen och medarbetare 
utvärderar sina chefer utifrån 

samma kriterier i den interna 
medarbetarundersökningen.

Sandvik har tre ledarskaps-
program för ledare på olika nivåer, 
baseradepåSandviksaffärsstra-
tegi och ledarskapsmodell. Som en 
viktigdeliattskapadiversifierade
och dynamiska grupper represen-
terar deltagarna i ledarskaps-
programmenallaaffärsområden
och utgör en blandning av funktio-
ner,geografierocherfarenheter.

VIKTIG TALANGUTVECKLING
Att attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla talanger är en av nyckel-
faktorerna för att säkra Sandviks 
prestationochtillväxt.Visträvar
därför efter att bli ledande inom 
detta område. Under året har talang-
utvärderingar genomförts av kon-
cernledningen och ett gemensamt 
arbetssätt har införts för dessa. 

Arbetet med att kvalitetssäkra 
successionsplaneringen har fort-
sattochivarjeaffärsområdefinns
nu en Talent Successions Manager. 
Successionsplanering genomförs 
kontinuerligt för samtliga positioner 

Vi har en stark tro på att mångfald 
och inkludering bidrar till skapa inn-
ovation och att kunna  tänka utan-
för ramarna. På Sandvik Coromant, 
en del av Sandvik Machining Solu-
tions,sättsdetextrastortfokuspå
innovation. I drygt två år har den 
interna utmaningen Coromant 
Bright Yellow Challenge pågått, och 
fått medarbetare världen över att 
tänka förändring och förbättring, 
och tävla med sina innovationer. Att 
gensvaret varit starkt visar alla de 
hundratals tävlingsbidrag som läm-
nats. Av dem har ett bidrag utsetts 
till vinnare varje år. I september 
2014 utsågs, i konkurrens med 167 
andra bidrag, amerikanerna Brian 

MÅNGFALD DRIVER INNOVATION 

Mount och Evan O’Hearn till vinnare 
för utvecklingen av en ny process 
för specialverktyg. Utnämningen 
föregicks av ett stort innovations-
konvent i Sandviken där de främsta 
innovationerna presenterades. 
Intressetochengagemangetväxer
för varje år, och alla delar av organi-
sationen från alla olika delar av värl-
den är med och bidrar. Bright Yellow 
Challengeärettutmärktexempel
på hur den fulla potentialen hos 
våra medarbetare kan utnyttjas. 
Genom att bejaka mångfald och 
inkludering får Sandvik Coromant 
nya, fantastiska idéer och innova-
tioner från medarbetare av olika 
ålder och kön från hela världen.  

 
Dethärärexempelpåhurmångfald
och inkludering hjälper både våra 
medarbetare och verksamheten 
att växa.

Från vänster: Vinnarna Evan O'Hearn och 
Brian Mount, samt Klas Forsström, 
VD SandvikCoromant.
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som har en direkt inverkan på 
affärsmålenochsomdärförär
avgörande för koncernen. Med-
arbetare med potential för dessa 
positionerharidentifieratsoch
 planer upprättats. Det talangut-
vecklingsprogram som initierades 
på global nivå under 2013 rullades 
ut under året i utvalda länder såsom 
Kina, Indien och USA. Dessutom 
har vår globala mentorpool där 
seniora ledare fungerar som men-
torer för nästa generations ledare 
ochexperterfortsattattutvecklas.
InomSandvikfinnstydligaoch

starka karriärvägar för Sandviks 
medarbetareochSandviksexper-
ter.Karriärvägenförexperterhar
implementerats inom FoU-organi-
sationen och den ger möjligheter 
för medarbetare att göra karriär 
utan att behöva bli chef.  Utbild-
ningsprogrammet ONE SGE  
(SandvikGlobalexpertprogram) 
har införts för att stödja och 
utveckla koncernens specialister 
ochexperter.

ATT REKRYTERA RÄTT 
MEDARBETARE
Personalomsättningen under 2014 
var 10 % (12 %). För att kunna behålla 
och stärka vår position som global 
marknadsledareärdetextraviktigt
att vi kan attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla rätt talanger. 
Vi har skapat en struktur för att 
arbeta med Employer Branding  
globalt och lanserat en rad olika  
initiativ.Ettavdessaärdefinitionen
av vår globala så kallade Employer 
Value Proposition i syfte att stärka 
vårt erbjudande på en konkurrens-
utsatt marknad. 

En viktig och prioriterad del i att 
stärka vårt arbetsgivarvarumärke är 
arbetet med de egna karriärsidorna 
på sandvik.com och användningen 
av sociala medier. Det globala karriär-
nätverket LinkedIn är en av koncer-
nens huvudkanaler inom Employer 
Branding. Vi kommunicerar även 
arbetsgivarvarumärket via Face-
book, Twitter och Instagram.

GODA ANSTÄLLNINGS- 
 FÖRHÅLLANDEN
Vi är måna om våra medarbetare. 
Därför bygger våra anställnings-
förhållanden på FN:s allmänna 
 förklaring om de mänskliga rättig-
heterna och International Labour 
Organizations (ILO) deklaration om 
grundläggande principer och 
 rättigheter i arbetslivet. Alla medar-
betare har rätt att ansluta sig till 
 valfritt fackförbund och att omfat-
tas av kollektivavtal om de så 
önskar.Koncernenharettflertal
fackförbund representerade i de 
olika länderna. Vi strävar alltid efter 
att ha en god dialog med medar-
betare och ge dem möjlighet att 
påverka sina anställningsvillkor, 
oavsett om de har medlemskap i 
fackförbund eller inte. 

ANDEL KVINNOR

Kvinnor

Kvinnliga chefer

Koncernen 
totalt

Sandvik  
Mining

Sandvik Machining 
Solutions

Sandvik Materials
Technology

Sandvik 
Construction

Sandvik 
Venture

47 %

Koncerngemensamma 
funktioner

Efterträdare, nyckelroller

26 %
Nyckelrollsinnehavare

17 %23 %
Affärsområdenas 
ledningsgrupper

33 %
Koncernledningen Chefer globalt

16 %

16 %

19 %

12 %

14 %

15 %

20 %

17 %

18 %

12 %

16 %

13 %

17 %

37 %
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MORGONDAGENS LEDARE KOMMER 
FRÅN ALLA DELAR AV VÄRLDEN
Ett sätt att öka kunskapen om Sandvik och samtidigt attrahera de bästa talangerna 
är genom vårt nya, globala traineeprogram. Vid rekryteringen till programmet 
används kriterier i Sandviks ledarskapsmodell. De deltagare vi väljer ut måste ha 
 förmågan att engagera andra medarbetare och att utveckla såväl verksamheten 
som sig själva för att framgångsrikt kunna genomföra vår strategi. 

Anna: Anledningen till att kunderna 
väljer Sandvik är företagets för-
måga att utveckla skräddarsydda 
produkter för de mest utmanande 
applikationerna. Möjligheten att få 
bli en del av detta team, med visio-
nen att sätta industristandarden, är 
anledningen till att jag sökte. 

GE ETT EXEMPEL PÅ NÅGOT 
 VÄRDEFULLT DU FÅTT LÄRA DIG 
GENOM PROGRAMMET?  
Rishiraj: Betydelsen av säkra 
arbetsplatser. Dagliga säkerhets-
rutiner ger inte bara en optimal 
arbetsmiljö utan resulterar även i 
högre produktivitet och en säkrare 
ocheffektivareindustriverksamhet.

HAR DITT INTRYCK AV SANDVIK 
FÖRÄNDRATS?
Annie: Jag trodde att ett tillverk-
ningsföretag med en över 150 år 
lång historia skulle ha ett lågt 
tempo med få förändringar. Men jag 
är positivt överraskad av vad jag har 
sett – Sandvik är ett företag som 
ständigt utvecklas! 

Anna: Jag har fått uppleva företa-
gets starka lokala arv. Människorna 
på Sandvik är öppna och väldigt 
passionerade. 

Rishiraj: Jag har fått se hur mång-
fald och inkludering praktiseras 
med ett väldigt stort engagemang.  

VAD BETYDER SANDVIKS  
VISION ”VI SÄTTER INDUSTRI-
STANDARDEN” FÖR DIG?
Annie: Viljan att lära och förändras, 
ha ett stort engagemang och över-
träffakundernasförväntningar.

Rishiraj: Att sätta nivåer för andra 
att följa inom områden som inno-
vation, teknikledarskap och 
kundrelationer. 

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR  
EN FRAMTIDA LEDARE  
INOM SANDVIK?
Anna: Att verkligen vara stolt över 
att få utveckla andra människor. 
Att skapaenvinnandekultur,aldrig
mindreänså,ochfiraframgång-
arna och samtidigt fundera över hur 
vi ska kunna prestera ännu bättre i 
framtiden.

Det första programmet startade i 
september 2014 med deltagare 
från Sverige, Kina och Indien. Ett 
nytt program kommer att lanseras 
under 2015, med deltagare från 
Sverige, Kina, Indien, USA och 
Sydafrika.

VARFÖR BESTÄMDE DU DIG  
FÖR ATT SÖKA?
Annie: Programmet verkade välor-
ganiserat och ”globalt på riktigt”,  
vi skulle få möjligheten att utbilda 
oss och arbeta utanför våra hem-
länder och skapa en helhetsbild av 
Sandviks verksamhet. Dessutom är 
Sandvik ett branschledande före-
tag med ett gott rykte och en lång 
historia. 

Julie, Kelly, Annie, Bert, Rishiraj, Sauptak, Ajit, Anshuman, Prutha, Gustav, Mikaela, 
Anna och Kevin –  med potential och vilja att bli framtida ledare inom Sandvik. 
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Trots de senaste årens kraftiga 
förbättringar av olycksfalls
frekvensen i koncernen har 
 Sandviks säkerhetsarbete fort
satt högsta prioritet. Under 2014 
initierades flera kampanjer för att 
öka medarbetarnas kunskap i 
 frågan. Målet är att skapa en 
bransch ledande säkerhetskultur 
och sprida denna till våra kunder 
och leverantörer. 

Med de utmaningar och risker som 
finnsidebranscherviverkari,
måste en säker arbetsmiljö alltid ha 

ÄNNU ETT  
STEG NÄRMARE  
NOLL SKADOR

högsta prioritet, av respekt för 
såväl våra medarbetare som våra 
kunder.Förattsättaextrastarkt
fokus på detta har vi vår vision 
”Zero Harm” (noll skador). Den ska 
uppnås genom att globalisera och 
lokalisera, det vill säga vi ska tänka 
globalt och agera lokalt. I arbetet 
ingårattännueffektivaresam-
ordna och standardisera olika akti-
vitetermellanaffärsområden,samt
att driva innovation inom området. 
Arbetet med säkerhet integreras i 
alla delar av koncernen. För att 
kunna nå fortsatta framgångar är 

det viktigt med ett aktivt och syn-
ligt ledarskap, en företagskultur där 
kunskap ständigt förmedlas, samt 
god kommunikation och ett konsek-
vent ansvarstagande. 

KAMPANJER
I vår arbetsmiljöstrategi fokuserar 
vi på förebyggande åtgärder och 
på olika aktiviteter i syfte att för-
ändra företagskulturen. Under året 
harflerakampanjerdrivitsinom
affärsområdena,iförstahandför
att minska klämskador i produktio-
nen. Kampanjerna, som går under 

SOCIAL PÅVERKAN

KONCERNENS ÖVERGRIPANDE OCH DETALJERADE MÅL FÖR MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET (EHS)*

ÖVERGRIPANDE MÅL DETALJERADE MÅL
FÄRDIG-
STÄLLANDE STATUS

Allaaffärsområdenskautvecklaoch
 verkställa en godkänd plan för hur EHS  
kananvändassomaffärsfördel.

Varjeaffärsområdeskahagenomförtsin
plan.

2015 Enligtplan.Ettaffärsområdeharrapporterat
viss försening.

Innan slutet på 2015 ska varje chef fast-
ställa, öppet kommunicera och följa tre 
 personliga beteenden som visar gott 
EHS-ledarskap.

Alla chefer ska nå målet. 2014 Tvåaffärsområdenharrapporteratvissförse-
ning. Arbetet fortsätter och kommer även att 
inkludera första linjens chefer till slutet av 2015.

Att eliminera alla dödsolyckor och olyckor 
som leder till livslång skada och funktions-
nedsättninggenomattidentifieraoch
hanterasituationersominnebärextrema
potentiella risker.

Införa standarder för att kontrollera 
extremapotentiellarisksituationer.

2015 Enligt plan.

Att genom system och företagskultur 
minska antalet arbetsrelaterade skador, 
sjukdomar och övriga incidenter ytterligare, 
samt minska allvarlighets graden för dessa.

Alla betydande produktionsrelaterade 
enheter ska genomföra aktiviteterna i sin 
godkända formella säkerhetsplan.

2015 Enligt plan.

Alla andra enheter ska ta införa sina 
 allmänna säkerhetsplaner för att säker-
ställa en stark säkerhetskultur inom 
hela företaget.

2015 Enligt plan.

Nå en olycksfallsfrekvens (LTIFR) på 2,4. 2014 Olycksfallsfrekvensen var 2,5 vid slutet av året 
vilket var en förbättring med 22 %.

Att alla medarbetare arbetar i en kultur och 
miljö som stöder medarbetarens egen 
hälsa och välmående.

Alla medarbetare ska ha fortsatt tillgång 
till ett hälso- och välmåendeprogram 
genom det egna Sandvikbolaget.

2013–  
2015

Vid förfrågan uppgav över 90 % av enheterna 
att de hade tillgång till ett hälso- och välmående-
program under 2014.

Deflestamedarbetareskaupplevaatt
derastillgängligaprogramäreffektivt.

2013– 
2015

Vid förfrågan uppgav över 50 % av  enheterna 
attderasprogramvareffektivt,medenviss
avvikelseförett affärsområde.

* Koncernens specifika miljömål redovisas på sidan 28.
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Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetstimmar.

Koncernen
totalt

Sandvik Materials 
Technology

Sandvik 
Construction

Sandvik 
Venture

Sandvik 
Mining

Sandvik 
Machining
Solutions

OLYCKSFALLSFREKVENS PER AFFÄRSOMRÅDE, 2008–2014
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9

12

15

2013 2014201220112009 20102008
0

samlingsnamnet ”Händer och 
fingrar”,harbidragittillattökamed-
vetenheten och därmed minska 
skadefrekvensen. Inom Sandvik 
Mining har ett omfattande utbild-
ningsprogram, ”Speaking Safety”, 
initierats som riktar sig till säljarna 
av gruvutrustning. Med en stark 
säkerhetskultur i koncernen som 
grund ska programmet bidra till att 
säljarna känner sig ännu bekvä-
mare med att prata om produkt-
ernas säkerhetslösningar med kun-
derna, och att se det som en tydlig 
försäljningsfördel.    

Parallellt med dessa åtgärder och 
aktiviteter arbetar vi med uppföljning 
av nyckeltal som visar utfallet av 
arbetet, vilket inkluderar olycksfalls-
frekvens (antal olyckor med frånvaro 
per miljon arbetade timmar). Vid pre-
sentationer av Sandviks kvartalsrap-
porter lyfts alltid säkerhetsarbetet 
fram för att betona dess betydelse 
för intressenterna.

TVÅ FOKUSOMRÅDEN
I säkerhetsarbetet fokuserar vi i 
 första hand på två övergripande 

områden. Målet med det första 
fokusområdetärattidentifierade
risker, även om de är små, som kan 
leda till de värsta tänkbara scen-
arierna, för att kunna eliminera eller 
kontrolleradessa.Samtligaaffärs-
områden genomför kontinuerliga 
säkerhetsbedömningar för att  
identifierapotentielltextremarisker
och införa system för att kontrollera 
och minimera dessa.

Målet med det andra fokusområ-
det handlar om att minska antalet 
olyckor och arbetsrelaterade sjuk-
domar. Vi har ökat ansträngning-
arna vad gäller att mäta och följa 
uppeffektenavförebyggande
 aktiviteter med hjälp av så kallade 
ledande indikatorer. Samtliga pro-
duktionsanläggningarmedflerän
25medarbetareskavaracertifie-
rade i enlighet med OHSAS 18001 
inom två år efter att de har förvär-
vats eller etablerats. Vårt hälsomål 
innebär att alla medarbetare ska 
arbeta i en kultur och miljö som 
stödjerderashälsaochvälbefin-
nande. I hela koncernen genomförs 
regelbundna hälsokontroller och 

en noggrann uppföljning sker av 
personersomexempelvisutsätts
för farliga ämnen som kobolt och 
nickel.

ETT POSITIVT ÅR
Jämfört med tragedierna 2013, då 
tre personer omkom under sitt 
arbete på Sandvik, har 2014 varit 
ett betydligt mer positivt år utan 
någon dödsolycka. En viktig anled-
ning till resultatet är att våra initiativ, 
inklusive den fortsatta riskkartlägg-
ning, bidragit till att minimera risken 
för dödsfall och andra allvarliga 
olyckor. 

MINSKAD 
OLYCKSFALLSFREKVENS
Även om vi gläds åt en långsiktig 
och positiv utveckling i olycksfalls-
frekvensen fortsätter vi med 
 åtgärder för att bli ännu bättre. Vi 
förstärkerredanbefintligasäker-
hetssystem, fortsätter driva kam-
panjer och arbetar ännu mer med 
ett aktivt och synligt ledarskap, allt i 
syfte att förändra företagskulturen 
och medarbetarnas beteenden. 

1

2

3

4

5

Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetstimmar.

OLYCKSFALLSFREKVENS PER MARKNADSOMRÅDE, 2013–2014 
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Under 2014 minskade olycksfalls-
frekvenseninomsamtligaaffärs-
områden. Koncernens olycksfalls-
frekvens har förbättrats med 43 % 
de senaste tre åren, och var 2,5 vid 
årets slut, vilket motsvarade en 
 förbättring på 22 % jämfört med 
föregående år. Även om vi inte kan 
förvänta oss samma stora, positiva 
förändringdenärmasteåren,finns
det fortfarande utrymme att minska 
olyckorna ytterligare och komma 
ännu ett steg närmare vår nollvision. 
Framföralltfinnsdetutrymmeför
förbättringar i vissa regioner. Precis 
som tidigare år uppvisar markna-
derna i Asien och Afrika de lägsta 
olycksfallsfrekvenserna, medan 
Europa fortfarande har en relativt 
högfrekvens.Härärdetextraviktigt
att fortsätta förbättra den interna 
säkerhetskulturen för att kunna 
komma ner i lägre nivåer. För att 
ytterligare skärpa vårt fokus på 
säkerhetsarbetet har vi sänkt kon-
cernens mål för LTIFR för 2015 till 
1,9. Olycksfallsfrekvensen är en av 
fyra nyckelindikatorer på koncern-
nivå i Sandviks 2020 strategi, vilken 
vi noggrant följer upp  för att säker-
ställa att arbetet fortsätter att 
utvecklas i rätt riktning. Målet för 
2020 är att nå en olycksfallsfrek-
vens som är lägre än 1.

BRED UPPFÖLJNING PÅ PLATS
För att kunna försäkra sig om att 
säkerhetsarbetet ger resultat på 
bred front är det viktigt att följa alla 
olika typer av olyckskategorier 
inom företaget, och inte bara dem 
som ger påföljande frånvaro 
såsom LTIFR. Under 2013 genom-
fördes för första gången en upp-
följning av olyckor inom koncernen 
som leder till alternativa arbets-
uppgifter för den skadade eller 
olyckor som  kräver medicinsk 
behandling. Antalet olyckor av 
detta slag per miljoner arbetade 
timmar (Total Recordable Injuries, 
TRI) uppgick 2013 till 8,7 för att 
minska till 6,4 under 2014. Förbätt-
ringen är ett resultat av minskning 
av antalet olyckor inom alla kate-
gorier. Totalt lyckades vi minska 
dessaolyckormedflerän200
 jämfört med föregående år. Den 
långsiktiga målsättningen är att 
etablera en positiv utveckling även 
i detta nyckeltal. Även om det är för 
tidigt att se någon trend så innebär 
eneffektivrapporteringochtill-
gången till dessa nyckeltal att 
 uppföljningen av olyckor inom alla 
delar av koncernen stärkts 
ytterligare.

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
Vi vill förbättra medarbetarnas 
hälsa och välmående. Målet är att 
våra medarbetare ska uppleva tiden 
både på arbetet och på fritiden som 
meningsfull, att de ska kunna hitta 
en bra balans mellan arbete och 
 fritid. Alla medarbetare ska ha till-
gång till ett program för hälsa och 
välmående som anpassats till 
lokala förutsättningar. Koncern-
gemensammariktlinjerfinnsföratt
hjälpa de olika anläggningarna att 
skapa och genomföra program-
men, som sedan den lokala led-
ningen ansvarar för att anpassa 
och hantera inom ramen för den 
plan som utvecklats för anlägg-
ningen i fråga. Då programmen är 
lokalt anpassade och det är stora 
skillnader mellan enheterna, har det 
varitsvårtattbedömahureffektiva
programmen är. Arbetet med att 
följa upp dessa kommer därför att 
intensifierasunder2015.

EBOLA
Ebolautbrottet i Västafrika har 
 skapat oro. På Sandvik arbetar vi 
nära våra säkerhets- och hälso-
team för att garantera våra medar-
betares hälsa och välmående och 
en kontinuitet i verksamheten. Av 
de länder som drabbats av ebola 
har Sandvik  närvaro i Nigeria och 
Demokratiska Republiken Kongo. 
De kontroll åtgärder som genom-
fördes resulterade i att ingen  
Sandvikanställd direkt påverkades 
av utbrottet under 2014. Även om 
risknivåerna från utbrottet beräknas 
minska behåller vi försiktighets -
åtgärdernatillsutbrottetofficiellt
har proklamerats vara över.

SOCIAL PÅVERKAN
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metoderna i arbetet med att und-
vika olyckor. En säkerhetskultur 
baserad på kommunikation och 
ansvarstagande har skapat en 
engagerad arbetsstyrka, en säkrare 
miljö för alla och stärkt värdet av 
miljö, hälsa och säkerhet som en 
affärsfördel.

Säkerhet är ett högprioriterat 
område på Sandvik och under 2014 
fortsatte vi att förbättra arbetet 
inom området. På över 80 av 
 Sandvik Minings enheter nåddes 
en milstolpepåmeränettårutan
olyckor. Vissa produktionsanlägg-
ningar noterade sju år utan olycks-
fall och på några mindre orter har 
det gått över tio år utan skada som 
lett till förlorad arbetstid (LTI). I USA 
har de tre försäljningsområdena 
Brier Hill (Pennsylvania), Elko 
(Nevada) och Spokane (Washing-
ton), med sammanlagt 105 med-
arbetare, inte haft en LTI under de 
senaste fem till sju åren. Produk-
tionsenheten i Alachua (Florida), 
med över 100 anställda, noterade 
ett år utan LTI och olyckor. Dessa 

prestationer demonstrerar en kultur 
och arbetsetik där alla tar hand om 
både sig själva och varandra. 

“Vi har arbetat hårt över hela 
 landet för att kunna fokusera på 
preventiva åtgärder, att känna igen 
och förstå risker, och förbättra vår 
säkerhetskultur. De framsteg vi 
gjorde under året visar att vårt 
arbete är värdefullt och att våra 
team är engagerade,” säger Carolyn 
Nestle, chef för miljö, hälsa och 
säkerhet, Sandvik Mining USA. 

Prestationerna uppmärksammas 
och uppmuntras som en del av 
företagskulturen. Sandvik Mining 
lägger stor vikt vid utbildning av 
både medarbetare och de kunder 
somarbetarmedaffärsområdets
maskiner. Det är en av de bästa 

SÄKERHETSREKORD I USA

Ungefär 2 560 dagar, eller 
sju år, utan arbetsskada som 
lett till förlorad arbetstid. 

2 560

SandvikmedarbetarepåElko,Nevada,firarsäkerhetsrekord.
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I vissa länder är samhällen och 
arbetsliv märkta av en närvaro av 
allvarliga och smittsamma sjuk-
domar. Sedan 2005 har Sandvik i 
delar av Afrika arbetat med pro-
gram för att motverka HIV/AIDS och 
andra sjukdomar bland våra med-
arbetare, deras familjer och våra 
kunder.  Programmen stöds av  
Swedish Workplace HIV and AIDS 
 Programme (SWAHP), ett gemen-
samt initiativ mellan Näringslivets 

Internationella Råd (NIR) och 
svenska industri- och metallarbe-
tarförbundet (IF Metall). SWAHP 
erbjuder stöd till HIV- och hälso-
program till nästan 300 arbets-
platser i Botswana, Demokratiska 
Republiken Kongo, Kenya, Namibia, 
Rwanda, Sydafrika,  Tanzania, 
Uganda, Zambia och  Zimbabwe. 
Under 2014 drog närmare 30 000 
anställdapåolikaföretagi regionen
nytta av medverkan i programmen. 

PROGRAMMOTHIV/AIDS

Vår kultur, baserad på våra 
 kärnvärden – Customer Focus, 
Innovation, Fair Play och Passion 
to Win – är djupt rotad i företagets 
historia och fundamental för 
Sandviks snabba och framgångs
rika internationella  expansion. 
Som ett verkligt globalt företag 
påverkar vi många av de sam
hällen som vi är verksamma i.

Vi strävar alltid efter att vara goda 
samhällsmedborgare och på ett 
positivt sätt kunna påverka en rad 
olika samhällen över hela världen. 
Koncernen utgör ofta en stor del av 
samhället med många intressenter 
som påverkas av företaget på  
olika sätt. 

EN DUBBEL INVESTERING
Samhällsengagemang kan ses som 
endubbelinvestering,delsi utveck-
lingen av ett hållbart  företag, dels i 
utvecklingen av de samhällen där vi 

finns.Detbidrartillettgottanse-
ende och lojalitet för Sandvik, både 
i samhället och bland våra med-
arbetare.Dessutomfinnsdeten
direkt koppling mellan utbildnings-
insatser och potentiella framtida 
medarbetare,tillexempelgenom
att öka insatserna i de länder där 
det råder brist på teknisk kompe-
tens. För samhället medför det att 
utbildningsnivån ökar och därmed 
utvecklingsmöjligheterna för det 
aktuella landet. Utbildning är också 
etteffektivtmedelförfattigdoms-
bekämpning. 

TYDLIG POLICY FÖR 
SAMHÄLLSENGAGEMANG
Sandvik engagerar sig varje år i en 
rad globala och lokala samhälls-
projekt och organisationer. Vår 
inställning är att engagemanget 
bäst beslutas och genomförs på 
lokal nivå eftersom det är där för-
ståelsenfinnsförvilkabehovsom

SAMHÄLLSENGAGEMANG 
RUNT OM I VÄRLDEN

SOCIAL PÅVERKAN

existerarinomrespektiveområde,
både för  samhället och för vårt före-
tag.  Koncernen har en tydlig policy 
för hur arbetet med samhälls-
engagemang och sponsring ska 
bedrivas.Dessadefinierassom
aktiva samarbeten som ska gynna 
alla inblandade parter. De ska ha tyd-
liga och mätbara mål, kunna uppvisa 
konkreta resultat och vara kopplade 
till Sandviks varumärke och 
kärnvärden. 

HÄLSA OCH UTBILDNING  
PRIORITERADE OMRÅDEN
Under 2014 stöttade vi en rad olika 
samhällsprojekt runt om i världen. 
Områden såsom hälsa och säkerhet, 
barnrättsfrågor och utbildning var 
prioriterade i våra olika projekt i 
syfte att skapa innovativt kapaci-
tetsbyggande och en hållbar 
utveckling omkring oss.

 

SWHAP stödjer närmare 
30 000 anställda på olika 
företag i regionen.

30 000
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Sydafrika är en stor marknad för 
SandvikMining,menattfinna
 kompetenta medarbetare som kan 
stödjatillväxtenharvaritenutmaning
de senaste åren. Genom en intern 
analys1998identifieradeviettstort
behov av mekaniker och fordons-
elektriker, vilket ledde till att vi star-
tade ett anpassat lärlingsprogram. 

Vusi Mnguni, som ansvarar för 
programmet, säger att företaget 
gjorde mer än att bara titta på pla-
neringen av arbetsstyrkan och bris-
ten på kompetens för att se vad 
som behövdes för att fylla luckan.

”Vi gick ut i samhället för att se 
vilken skillnad vi skulle kunna göra 
med vårt program, och därefter 
hitta människorna med rätt poten-
tial, utbilda dem och hjälpa dem att 
växa.Detövergripandemåletvar

att göra Sandvik konkurrenskraf-
tigt, och därför behövde vi försäkra 
oss om att hitta rätt medarbetare 
och placera dem där de bäst 
behövdes,” säger Vusi Mnguni. 

Sedan programmet startade 
2001 har över 760 lärlingar deltagit 
i programmet. De mekaniker som 
utbildats av Sandvik har ett särskilt 
fokus på mekaniserad gruvdrift. 
Många av lärlingarna har efter att 
de slutfört utbildningen befordrats 
eller fått specialistbefattningar.

”Sandviks lärlingsprogram är en 
strategisk aktivitet som visar hur 
investeringar i att öka medarbetar-
nas kompetens bidrar till att för-
bättra produktiviteten och lönsam-
heten, inte bara för Sandvik utan 
även för gruvindustrin som helhet,” 
avslutar Vusi Mnguni.

KUNSKAPSLYFT FÖR FRAMTIDEN

Lärlingar har deltagit  
i programmet.

760

Candice Riekert (till vänster) är utbildningsadministratör. Thandeka Mathebula (mitten) och 
Michael Pipi (till höger) har båda deltagit i lärlingsprogrammet.
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NYCKELTAL

NYCKELTAL

EKONOMISKA NYCKELTAL ENHET 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ekonomiskt värde, genererat  
och fördelat

Intäkter MSEK 88 821  87328 98 529 94 084 82 654 71 937 92 654 86 338

Tillverkningskostnader MSEK 49 717 50 507 56 161 56 054 44 758 46 859 53 287  48343

Löner och ersättningar MSEK 24 964 23 599 24 907 24 014 22 885 22 441 23 129  20562

Betalningar till kapitalförsörjare MSEK 6 251 6 279 6 056 5 776 2 805 5 986 7 328  5604

Betalningar till stater MSEK 1 797 3 937 3 180 3 173 2 391 885 2 876 4 167

Kvar i företaget MSEK 6 092 3 006 8 225 5 067 9 815 –4 234 6 034 7 662

MILJÖNYCKELTAL ENHET 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Metalliska råvaror Tusen ton 328 341 318 352 359 252 350 399

Varav återanvänt % 80 81 81 80 81 78 79 78

Energianvändning TJ 8 808 9 061 8 905 9 131 9 112 7 520 8 885 8 755

Förändring % –3 2 –2 0 21 –15 1 8

Icke förnybara bränslen TJ 3 153 3 350 3 391 3 691 3 911 2 957 3 358 3 349

Inköpt el,uppvärmningoch
kylning.

TJ 5 694 5 748 5 514 5 440 5 201 4 563 5 527 5 406

Såld el,uppvärmningochkylning. TJ –39 –37 — — — — — —

Energiintensitet MJ per arbetad 
timme 87 91 84 — — — — —

Förändring % –4 8 — — — — — —

Förbrukning av vatten Tusen kubikmeter 7 832 8 193 8 488 8 414 8 998 7 077 6 626 6 837

Förändring % –4 –3 1 –6 27 7 –3 0

Varav inköpt vatten Tusen kubikmeter 2 999 3 162 3 232 3 379 3 437 3 202 3 597 3 521

Varav grundvatten Tusen kubikmeter 681 667 715 617 601 547 528 538

Varav insamlat ytvatten Tusen kubikmeter 4 102 4 312 4 496 4 377 4 914 3 326 2 497 2 730

Varav regnvatten Tusen kubikmeter 50 52 45 41 46 2 4 48

Vattenintensitet Liter per arbetad 
timme 78 82 80 — — — — —

Förändring % –6 3 — — — — — —

Koldioxidutsläpp Tusen ton 385 384 523 538 559 479 566 547

Förändring % 0 –26 –3 –4 17 –15 3 16

Direkt utsläpp, från fossila 
bränslen

Tusen ton 202 216 220 242 260 195 224 226

Indirekt utsläpp, från elektricitet Tusen ton 183 168 303 296 299 284 342 321

Koldioxidintensitet g CO2 per arbetad 
timme 3 808 3 866 4 938 — — — — —

Förändring % –2 –22 — — — — — —

Avfall Tusen ton 370 380 352 433 417 280 166 171

Förändring % –3 8 –19 4 49 69 –3 14

Uppdelning 2007 – 2013                  

Varav farligt Tusen ton — 38 35 36 34 27 32 28

Varav till deponi Tusen ton — 307 292 366 358 231 109 105

Uppdelning 2014                  

Farligt avfall till återanvändning Tusen ton 14 — — — — — — —

Farligt avfall till annan 
bortskaffning

Tusen ton 21 — — — — — — —

Icke-farligt avfall till 
återanvändning

Tusen ton 31 — — — — — — —

Icke-farligt avfall till annan 
bortskaffning

Tusen ton 304 — — — — — — —

Utsläppt processvatten Tusen kubikmeter 2 078 2 090 1 972 2 265 2 166 1 427 — —

Förändring % –1 6 –13 5 52 — — —

Utsläpp till luft                  

NMVOC kg 61 000 64 000 66 000 61 000 62 000 65 000 — —

Svaveldioxid kg 34 000 39 000 42 000 71 000 69 000 45 000 — —

Kväveoxider kg 338 000 351 000 354 000 380 000 441 000 379 000 — —

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH  
SOCIALA KOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAGET

ENHET 2014 2013  2014 2013 

Löner och ersättningar MSEK 19 620 18 632 3 948  3840

Sociala kostnader MSEK 5 231  4938 1 882  1755

Resultatandel till anställda MSEK 113  29 96  24

Totalt MSEK 24 964 23 599 5 926 5 619

Varav pensionskostnader ingående  
i sociala kostnader MSEK 1 703 1 700 661 628
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SOCIALA NYCKELTAL ENHET 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Medarbetare        

Totalt antal medarbetare FTE 47 318 47 338 48 742 50 030 47 064 44 355 50 028 47 123

Varav kvinnor % 19,4 19,1 18,5 17,9 17,6 17,2 16,9 17,0

FTEs % 98  97 — — — — — —

Varav kvinnor % 18 — — — — — — —

Deltidsanställda % 2  3 — — — — — —

Varav kvinnor % 59 — — — — — — —

Inhyrda medarbetare FTE 1 776 3 524 — — — — — —

LTIFR Antal olycks-
fall med från-
varo per miljon 
arbetade 
timmar 2,5 3,2 4,4 4,6 5,6 5,0 8,1 10,3

TRIFR Antal registre-
rade olyckor 
per miljon arbe-
tade timmar 6,4 8,7

— — — — — —

SANDVIK
MACHINING 
SOLUTIONS

SANDVIK
MINING

SANDVIK
MATERIALS 
TECHNOLOGY

SANDVIK
CONSTRUC-
TION

SANDVIK
VENTURE

KONCERN-
GEMEN-
SAMT

 

TOTALT

Medarbetare per affärsområde FTE 18 927 11 815 6 914 2 815 4 074 2 773 47 318

Kvinnor totalt % 19,9 14,0 17,7 15,6 16,7 46,9 19,4

Kvinnor i chefsposition % 14,8 12,1 16,8 11,5 13,3 36,9 16,4

EUROPA NAFTA
SYD-
AMERIKA

AFRIKA/
MELLAN-
ÖSTERN ASIEN AUSTRALIEN

Medarbetare per marknadsområde FTE 25 832 6 749 2 635 2 654 8 033 1 415

KÖN ÅLDERSSTRUKTUR

ANDEL KVINNOR UNDER 30 30–50 ÖVER 50

Sammansättning av styrelse och 
koncernledning samt uppdelning 
av övriga anställda

% Styrelse 18,2 0 27,3 72,7

 % Koncernledning 33,3 0 75 25

 % Chefer 16,4 2 69,9 28,1

 % Övriga anställda 19,9 15,4 59,1 25,4

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Personalomsättning

Nyanställda per år Totalt anställda 3 293 — — — — — —

Varav kvinnor % 22 — — — — — —

Personalomsättning per år %  10 12 11 8 8 14 10

MÄN KVINNOR

Personalomsättning uppdelat per kön % 10 9

  UNDER 30  30–50 ÖVER 50

Nyanställda per ålder Totalt anställda 1 179 1 847 267

Personalomsättning per ålder % 11 9 12

MILJÖNYCKELTAL ENHET 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Utsläpp till vatten                  

Kväve kg 261 000 269 000 285 000 329 000 379 000 201 000 — —

Fosfor kg 37 100 32 800 20 700 12 400 1 300 1 400 — —

COD kg 195 000 208 000 259 000 170 000 201 000 172 000 — —

Nickel kg 280 200 280 210 180 680 — —

Krom kg 140 100 140 80 60 70 — —
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EFTERLEVNAD (ARBETE MOT MUTOR OCH KORRUPTION, EFTERLEVNAD AV HANDELSREGLER, PERSONUPPGIFTER)
Arbete mot korruption DMA 10–13, 15, 24, 44
SO3 Totalt antal och andel (i procent) av verksamheter som har bedömts i fråga om 

riskerhänförligatillkorruption,samtdeväsentligariskersomharidentifierats. 15, 24
SO4 Information om och utbildning i policyer och rutiner mot korruption. 24

Efterlevnad (miljöpåverkan) DMA 10–13
EN29 Det sammanlagda värdet av betydande böter, och antalet icke-monetära 

sanktioner på grund av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser. ÅR: 118

Efterlevnad (produkt) DMA 10–13
PR9 Det sammanlagda värdet av betydande böter för brott mot lagar, regler och 

förordningar gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och 
tjänster. ÅR: 118

Efterlevnad (social påverkan) DMA 10–13
SO8 Det sammanlagda värdet av betydande böter och antalet icke-monetära 

sanktioner för brott mot lagar, regler och förordningar. ÅR: 118
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HÅLLBARA INKÖPSMETODER
Barnarbete DMA 10–13, 15, 26, 27
HR5 Verksamheter och leverantörer där en väsentlig risk för barnarbete har identi-

fierats,ochåtgärdersomvidtagitsförattbidratillattavskaffabarnarbete. 26, 27

Tvångsarbete DMA 10–13, 15, 26, 27
HR6 Verksamheter och leverantörer där en väsentlig risk för tvångsarbete och 

obligatorisktarbeteharidentifierats,ochåtgärdersomvidtagitsförattbidra
tillattavskaffaallaformeravtvångsarbeteellerobligatorisktarbete. 26, 27

Bedömning av leverantörer 
vad gäller mänskliga 
rättigheter

DMA 10–13, 15, 26, 27

HR10 Andel (i procent) av nya leverantörer som granskades utifrån kriterier gällande 
efterlevnaden av mänskliga rättigheter. 26, 27

Siffroriprocent 
ej tillgängliga.

Bedömning av leverantörer 
vad gäller 
arbetsförhållanden

DMA 10–13, 15, 26, 27

LA15 Andel (i procent) av nya leverantörer som granskades utifrån kriterier gällande 
arbetsförhållanden. 26, 27

Siffroriprocent 
ej tillgängliga.

Bedömning av leverantörer 
vad gäller social påverkan

DMA 10–13, 15, 26, 27

SO9 Andel (i procent) av nya leverantörer som granskades utifrån kriterier gällande 
påverkan på samhället. 26, 27

Siffroriprocent 
ej tillgängliga.

Bedömning av leverantörer 
vad gäller miljöpåverkan

DMA 10–13, 15, 26, 27

EN32 Andel (i procent) av nya leverantörer som granskades utifrån kriterier gällande 
miljöpåverkan. 26, 27

Siffroriprocent 
ej tillgängliga.
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ENERGI, UTSLÄPP (CO2) OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Energi DMA 10–13, 15, 28–31
EN3 Organisationens energianvändning. 30–31, 46, 51 Uppgifterna inte 

uppdelade per typ.
EN5 Energiintensitet. 46

Utsläpp DMA 10–13, 15, 28–31
EN15 Direktautsläppavväxthusgaser. 30–31, 46, 51 Inga uppgifter  

om biogena 
koldioxidutsläpp.

EN16 Indirektautsläpp(energi)avväxthusgaser. 30–31, 46, 51
EN18 Utsläppavväxthusgaser(intensitet). 46
EN21 NOx SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar. 31, 46, 51 Inga uppgifter om 

POP, HAP, eller par-
tiklar i atmosfären.

ANVÄNDNING, ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING AV MATERIAL OCH NATURRESURSER
Material DMA 10–13, 15, 28, 32–33
EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. 32, 46 Uppgifter om  

packmaterial  
ej tillgängliga.

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning. 32, 34, 46

Vatten DMA 10–13, 15, 28, 32
EN8 Total vattenanvändning per källa. 32, 46

Avfall DMA 10–13, 15, 28, 32–33
EN23 Total avfallsvikt, per typ och avfallshanteringsmetod. 33, 46 Inga detaljerade  

uppgifter om avfalls- 
hanteringsmetod.
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MÅNGFALD OCH INKLUDERING
Mångfald och jämställdhet DMA 10–13, 35–38
LA12 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av anställda per 

anställningskategori efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer. 47

HÄLSA OCH SÄKERHET
Hälsa och säkerhet i arbetet DMA 10–13, 35, 40–44
LA6 Typ av skada och skadefrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar,  förlorade arbets-

dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade  döds olyckor per region och 
per kön. 41–42, 47, 51

Uppgifter per kön  
ej tillgängliga.

ATTRAHERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA MEDARBETARE
Anställning DMA 10–13, 35–38
LA1 Totalt antal anställda varav antal nyanställda och personalomsättning, per 

åldersgrupp, kön och region. 38, 47
Uppgifter per region 

ej tillgängliga.

Utbildning DMA 10–13, 35–38
LA11 Andel anställda (i procent) som får regelbunden resultatutvärdering och 

 karriärutveckling efter kön och anställningskategori. 37 Uppgifter per kön 
och anställnings-

kategori ej 
tillgängliga.
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GLOBALCOMPACT-INDEX

GLOBAL COMPACT-INDEX

GLOBAL COMPACT (GC) 
OMFATTNING/PRINCIP

KRITERIER FÖR GLOBAL COMPACT  
– AVANCERAD NIVÅ

REFERENS TILL KAPITEL I 
HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Attimplementeradetio principerna 
i strategi och verksamhet.

Kriterium 1: Hur principerna införlivas i koncernen och  
affärsenheterna–framstegeniarbetet(Communication 
of Progress, COP)
Kriterium 2: Beskrivning av hur principerna införlivas i 
värdekedjan.

Vi skapar en hållbar framtid
Integrerad riskhantering
Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete  
i leverantörsledet
Nolltolerans mot alla former av mutor  
och korruption
Miljöpåverkan
Vi (åter-)använder och återvinner

Princip 1: Företagen ombeds att stödja  
och respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter; och
Princip 2: försäkra sig om att de inte är 
 delaktiga i brott mot de mänskliga 
rättigheterna.

Kriterium 3: Beskrivning av kraftfulla åtaganden, strategier 
och/eller riktlinjer inom området mänskliga rättigheter.
Kriterium 4:Beskrivningaveffektivaledningssystemföratt
integrera principerna om de mänskliga rättigheterna.
Kriterium 5:Beskrivningaveffektivauppföljnings-och
ut värderingsmekanismer för att integrera principerna om de 
mänskliga rättigheterna.

Vi skapar en hållbar framtid
Integrerad riskhantering
Social påverkan
Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete  
i leverantörsledet

Princip 3: Företagen ombeds upprätthålla 
föreningsfrihet och erkänna rätten till 
 kollektiva förhandlingar;
Princip 4:avskaffandeavallaformerav
tvångsarbete; 
Princip 5:faktisktavskaffandeavbarn-
arbete; och
Princip 6:avskaffandetavdiskriminering 
vid anställning och yrkesutövning.

Kriterium 6: Beskrivning av kraftfulla åtaganden, strategier 
och/eller riktlinjer på arbetsrättsområdet.
Kriterium 7: Beskrivningaveffektivaledningssystemföratt
integrera principerna om arbetsrätt.
Kriterium 8:Beskrivningaveffektivauppföljnings-och 
utvärderingsmekanismer för att integrera principerna om 
arbetsrätt.

Vi skapar en hållbar framtid
Integrerad riskhantering
En prestationsbaserad kultur
Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete  
i leverantörsledet

Princip 7: Företagen ombeds att stödja 
 försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
Princip 8: ta initiativ för att främja större 
 miljömässigt ansvarstagande; och
Princip 9: uppmuntra utveckling och 
 spridning av miljövänlig teknik.

Kriterium 9: Beskrivning av kraftfulla åtaganden, strategier 
och/eller riktlinjer på miljövårdsområdet.
Kriterium 10: Beskrivningaveffektivaledningssystemföratt
integrera miljövårdsprinciperna.
Kriterium 11:Beskrivningaveffektivauppföljnings-och
utvärderingsmeka nismer på miljövårdsområdet.

Vi skapar en hållbar framtid
Integrerad riskhantering 
Ledande utveckling av morgondagens 
lösningar 
Miljöpåverkan
Klimatpåverkan, energianvändning  
och utsläpp
Vi (åter-)använder och återvinner

Princip 10: Företagen bör motarbeta alla for-
mer av korruption, inklusive utpressning och 
bestickning.

Kriterium 12: Beskrivning av kraftfulla åtaganden, strategier 
och/eller riktlinjer för arbetet mot korruption.
Kriterium 13: Beskrivningaveffektivaledningssystemföratt
integrera principen om antikorruptionsarbete.
Kriterium 14: Beskrivningaveffektivauppföljnings-och
ut värderingsmekanismer för att integrera arbetet mot korruption.

Vi skapar en hållbar framtid
Integrerad riskhantering
Nolltolerans mot alla former av mutor  
och korruption

Omfattning: Vidta åtgärder för att stödja 
FN:s mer omfattande mål och 
problemområden.

Kriterium 15: Beskrivning av på vilket sätt kärnverksamheten 
bidrar till att FNs mål uppfylls genom arbete med 
problemområdena.
Kriterium 16: Beskrivning av strategiska sociala investeringar 
och välgörenhet.
Kriterium 17: Beskrivning av hur deltagandet i opinions-
bildningochdenoffentligadebattenfrämjas.
Kriterium 18: Beskrivning av samarbeten och gemensamma 
åtgärder.

Vi skapar en hållbar framtid
Vi genererar hållbart värde för  
våra intressenter
Nolltolerans mot alla former av mutor  
och korruption
En prestationsbaserad kultur
Ledande utveckling av morgondagens 
lösningar 
Miljöpåverkan
Klimatpåverkan, energianvändning  
och utsläpp
Vi (åter-)använder och återvinner
Samhällsengagemang runt om i världen

Omfattning: Företagens hållbarhetsstyrning  
och ledarskap.

Kriterium 19: Beskrivning av koncernchefens/verkställande 
direktörens engagemang och ledarskap.
Kriterium 20: Beskrivning av styrelsens antagande av princi-
perna och översyn av efterlevnaden.
Kriterium 21: Beskrivning av intressenternas engagemang.

Koncerncheferns kommentar
Vi skapar en hållbar framtid
Vi genererar hållbart värde för  
våra intressenter
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REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen av Sandviks hållbar-
hetsarbete baseras på årsredovis-
ningslagen, Sveriges Finansanalyti-
kers Förenings (SFF) rekommenda-
tioner om hållbarhet samt Global 
Reporting Initiative (GRI). Redovis-
ningens omfattning skiljer sig något 
jämfört med tidigare år, eftersom 
Sandvik har gått över till att redovisa  
i enlighet med GRI G4 (nivå Core), 
jämfört med tidigare då företaget 
redovisade i enlighet med GRI G3.  
En del av den information som under 
tidigare år har återfunnits i rapporte-
ringen har inte bedömts vara av 
väsentlig art, och ingår därför inte i 
årets rapport. Hållbarhetsredovis-
ningenhargranskatsavexternarevi-
sorer utifrån FARs rekommendation 
RevR 6 Bestyrkande av hållbarhets-
redovisning. 

REDOVISNINGENS OMFATTNING, 
AVGRÄNSNING SAMT 
BERÄKNINGSMETODER
Viddefinitionavredovisningens
innehåll har GRI:s vägledning med 
tillhörande principer om redovis-
ningens innehåll; väsentlighet, kom-
munikation med intressenterna, 
 hållbarhetssammanhang och full-
ständighet, tillämpats. Hållbarhets-
redovisningen avser verksamhets-
året 2014 och omfattar hela 
koncernens verksamhet, inklusive 
dotterbolag, dock inte intressebolag 
och samriskbolag. Sandvik förvär-
vade Varel i maj 2014. Vad gäller 
denna rapports omfattning så har 
Varel inkluderats i samtliga EHS-
uppgifter samt ekonomiska uppgif-
ter och i personalstatistiken från den 
finansiellarapporteringen.

Personalstatistik som rör ålder, 
personalomsättning, nyanställda, 
deltid/ heltid och kön är hämtad från 
vårt koncerngemensamma HR- 
system, vilket omfattar 94 % av 
Sandviksmedarbetare.Dessasiffror
sammanställs på årsbasis. Ekono-
miska uppgifter och personalstatis-
tik som inte omnämns ovan kommer 
fråndetfinansiellarapporterings-
systemet. EHS (miljö, hälsa och 
säkerhet)-uppgifterna kommer från 
vårt EHS-rapporteringssystem, där 
rapporteringen görs varje månad för 
säkerhetsrelaterade indikatorer och 
varje kvartal för de delar som rör 
miljö nyckeltal. Kompletterande upp-
gifter samlas in och sammanställs 
manuellt en gång om året, och osä-
kerheten kring kvaliteten på dessa 
uppgifterärdärförhögre.Siffrorna
rundas av i högre grad för att han-
tera denna högre grad av osäkerhet.   
EHS-data och statistik från vårt 
finansiellarapporteringssystem
omfattar samtliga verksamheter. I de 
fall där det förekommer avgräns-
ningar i rapporten så beskrivs detta  
itexten.
Iberäkningarnaavkoldioxidut-

släpp inkluderas inte utsläpp från 
transporter av råvaror och färdiga 
produkter samt resor. I beräkningen 
avkoldioxidutsläpprelateradetill
generering av elektricitet har i de 
flestafallfaktorerförberäkningav
koldioxidutsläpperhållitsfrånleve-
rantörerna av den elektricitet som 
används på anläggningarna. I övriga 
fall har faktorer från International 
Energy Agency Dataservice använts. 
För majoriteten av de europeiska 
enheterna är utsläppsfaktorn satt till 

noll, med hänvisning till systemet för 
ursprungsgarantier. Rapportering av 
avfallsmängder förändrades 2014 till 
att skilja mellan a) farligt och icke-far-
ligt avfall, och b) om avfallet skickats 
till återanvändning (inklusive återvin-
ning) eller till annan avyttring. Den tidi-
gare metoden innebar att avfall rap-
porterades som total mängd avfall a) 
varav farligt och/eller b) varav skickat 
till deponi. Konsekvensen av denna 
förändring är att detaljerade uppgifter 
om avfall för detta år endast kan 
användas för indikativa jämförelser 
med tidigare år. Den totala mängden 
avfall är däremot jämförbar över tid.

En ny beräkningsmetod för olyckor 
och olycksfallsfrekvens baserad på 
faktiskt antal arbetstimmar har 
använts av koncernen sedan 2012, 
och inkluderar även kontraktsanställd 
personal. Tidigare var antagandet 
2 000timmar/person/år,ochenbart
anställda ingick. 

I vissa fall har avrundningar gjorts, 
vilket innebär att tabeller och beräk-
ningarintealltidsummerarexakt.
Angivna procentuella förändringar i 
rapportenbaseraspåverkligasiffror,
detvillsägaintepåavrundadesiffror.
De sammanställda nyckeltalen base-
ras på information så som den var till-
gänglig vid senaste årsbokslut, vilket 
kaninnebäraatthistoriskasiffror
justerats.

Koncernens utfall i relation till 
 koncernens mål mäts med relevanta 
indikatorerochnyckeltal.Siffrorna
som anges utgör, om inte annat 
anges, de ackumulerade värdena för 
2014 från samtliga aktiva rapporte-
rande enheter.
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REVISORS RAPPORT

REVISORS RAPPORT
REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG  
GRANSKNING AV SANDVIKS 
HÅLLBARHETSREDOVISNING  

Detta är en översättning av den engelska bestyrkanderapporten. 

Till Sandvik AB. 

INLEDNING
Vi har fått i uppdrag av Sandviks koncernledning att översiktligt 
granska Sandviks hållbarhetsredovisning 2014.

KONCERNLEDNINGENS ANSVAR FÖR 
HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN 
Det är koncernledningen som har ansvaret för att upprätta håll-
barhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilka 
framgår på sidan 51 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av  
de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The 
Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för hållbarhets-
redovisningen, samt av Sandvik egna framtagna redovisnings- 
och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även  
den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en 
hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare  
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 
Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En över-
siktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredo-
visningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs 
standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed 
i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskninggördetintemöjligtförossattskaffaossensådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skullekunnahablivitidentifieradeomenrevisionutförts.Den
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har  
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har.

Vår granskning utgår från de av koncernledningen valda  
kriteriersomdefinierasovan.Vianserattdessakriterierär
 lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vianserattdebevissomviskaffatundervårgranskningär 

tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt 
uttalande nedan.

UTTALANDE 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbar-
hetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med de ovan av koncernledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 20 mars 2015

KPMG AB 

 Joakim Thilstedt Jenny Fransson
 Auktoriserad revisor   Specialistmedlem i FAR
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Har du synpunkter på vår hållbarhetsredovisning  
är du välkommen att höra av dig till oss på Sustainable Business:

Christina Båge-Friborg
Head of Sustainable Business
christina.bage-friborg@sandvik.com

Anne af Petersens
Sustainability Specialist
anne.af_petersens@sandvik.com
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