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Sandvik – en global ledare

Sandvik

Mining

Sandvik

Machining

Solutions

Sandvik

Materials

Technology

Sandvik

Construction

Sandvik

Venture

Orderingång 88 000 MNOK

Fakturering 89 000 MNOK

Avkastning på sysselsatt kapital 19,8 %

Rörelseresultat 13,7 %

Antal aktielägare 110 787 

Andel aktieägare utanför Sverige 36 %

Investeringar i anläggningar 4 300  MNOK

Antal produktionsenheter 180

Antal anställda 49 000

2012 års siffror

Sandvik

Group



About Sandvik Coromant

Quick facts

2500 new products 

annually to all customers

in all our markets at the

exact same time

Represented in 130 countries.

Global online sales.

Sales 14 000 MNOK (2012)

Strong R&D focus

More than 500 people

8000 employees globally

2000 of them are salesmen



Teeness Historia

•Bedriften grundad år 1897

•Produktion av spik och nagler

•Uppfann ett vibrations dämpat verktyg i 

slutet av 1960-talet

•Partner med Sandvik Coromant sedan 

1970

•Slutade att producer spik och nagler 1986

• 2008 uppköpt av Sandvik Coromant
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http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Bilde:Utl%C3%B8p_Ilabekken.jpg
http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Bilde:Utl%C3%B8p_Ilabekken.jpg


Teeness produkter
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•Verktyg som används vid svåra 

operationer i skärande bearbetning

• Långa verktyg som är dämpade och 

dynamiskt stabila 
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Fakta om Teeness 

• Försäljning 2012: 500 MNOK

•Medel tillväxt per år: 15 % since year 2004

•Ansatte: 120

•Antal standard articklar: ~600

•Antal kunder: 5 400/year



Global R&D

RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 

CENTERS

PRODUCT 

DEVELOPMENT 

CENTERS

• Future R&D Footprint

• Diversity and inclusion

• Full transparency 

• Systematic networking 

• Common standardized 

ways of working



Sandvik Machining Solutions
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2000-2012
Förvärv

Mer än

10 000 anställda
17 MSEK i
fakturering

Cirka 40 företag
i 20 länder

Exempel

• Wolfram Bergbau (2009), volframmaterial,

fakturering 1 800 MSEK, 300 anställda

• Diamond Innovations (2007), syntetiska

diamanter, fakturering 1 000 MSEK, 600 

anställda

• Extec Screens and Crushers/Fintec Crushing 

and Screening (2007), mobila krossar och

siktar, fakturering 2 360 MSEK, 1 050 

anställda

• Shanbao (2011) tillverkare av utrustning för 

krossning och sortering, fakturering <1 000 

MSEK, 1 000 anställda

• SecoTools (2012), utvecklar, producerar och

marknadsför skärande verktyg, fakturering

7 000 MSEK, 5 600 anställda

Strategiska köp som stärker 

koncernen i konkurrenskraft



10

Varför köptes Teeness?
 Unik produkt, unik Kunskap, 

strategiskt bra

 Produkterna en styrka för Sandvik 

Coromants produkt portfölj

 Ett intressant område att 

expandera, kundernas 

applikationer går mot mer behov 

av Teeness produkter

 Närhet till NTNU, SINTEF fortsatt 

forskning och utveckling

 Bättre integrering i Koncernen



Fördelar för Teeness
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•Globala säljkanaler

•Global marknadsföring

•Effektiv gemensam logistik kedja

• Investerings styrka

•Bra tillgång till kapital

•R&D nätverk



Varför fortsätta i 
Trondheim?
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• Teeness är per definition ett kompetens 

centrum

• Teeness är en del av den Globala R&D 

organisationen

• Närhet till universitetet är dock det jag ser som 

det avgörande

• Tillräckligt bra kommunikationer (flygplats)

• Dagens kompetens och framtidens 

möjligheter är goda i Trondheim och det är 

min uppgift att förvalta och utveckla både R&D 

och produktion och våra andra funktioner, 

framtiden är ljus.
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