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Banbrytande innovationer 
och ständiga förbättringar

Redo för Ryssland

När kundkraven får styra
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Välkommen till 
Atlas Copcos värld!
Atlas Copco är en internationell industrigrupp med närmare 26 000
anställda i cirka 70 länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

Under 2002 uppgick Gruppens omsättning till 48 miljarder varav 98% från
utlandet. Rörelsemarginalen var 11,1%.

Gruppen producerar och säljer kompressorer och generatorer, utrustning 
för anläggnings- och gruvindustrin, elektriska och pneumatiska verktyg samt 
monteringssystem. Dessutom erbjuder Gruppen service och hyresutrustning. 

Atlas Copco-gruppen äger många välkända varumärken som Atlas Copco,
RSC, Milwaukee Electric Tool, CP Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. 

I detta magasin får du en inblick i Atlas Copcos värderingar och vad Gruppen
har uppnått. Aktuell information finns på www.atlascopco-group.com. 

Tre dokument till din tjänst
Atlas Copco publicerar tre separata dokument för att ge sina
intressenter bästa möjliga information.

Årsredovisningen uppfyller juridiska krav i fråga om informa-
tion. Den innehåller dessutom information av särskilt intresse för
investerare.

Achieve Verksamhetsrapporten beskriver hur Atlas Copco

arbetar för att nå sin vision. Här lyfts de strategiska händelserna
fram och Gruppen beskriver sitt fokus. Gunnar Brock, verkstäl-
lande direktör och koncernchef, ger också en mer ingående
beskrivning av Gruppen.

Hållbarhetsredovisningen är Atlas Copcos rapport om miljö-
relaterade och sociala frågor.

Alla rapporter finns tillgängliga i pdf-format på Gruppens
hemsida www.atlascopco-group.com.

Achieve och Hållbarhetsredovisningen är inte delar av Års-
redovisningen och är inte särskilt granskade av revisorerna.

Atlas Copco AB och dess dotterbolag benämns ibland Atlas
Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB
kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen
menas styrelsen för Atlas Copco AB.

Atlas Copco Annual Report 2002 02

Atlas Copco’s revenues declined 7% to MSEK 47,562. Excluding goodwill 
impairment charge, operating profit was MSEK 5,261, corresponding to a 
margin of 11.1% (12.0), and earnings per share decreased to SEK 13.88 (14.63). 

Achieve
Atlas Copco Operational Report 2002

Inventions, Innovations, 
and Incremental 
Improvements

The Rush is on for 
Growth in Russia

Committed to 
Demanding Customers

Atlas Copco Sustainability Report 2002 02

Stable level of value added despite lower profits. Stable environmental
and workplace performance. ISO-certified environmental management
systems implemented in almost all divisions.

Björn Rosengren 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef
för affärsområdet Anläggnings-
och gruvteknik. Anställd sedan
1998. Född 1959.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjörsexamen,
Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg 1985.
Karriär: Mellan 1985 och 1995
hade Rosengren olika befattningar

inom Esab-gruppen och var bl.a. marknadschef i Schweiz och
Sverige samt hade andra internationella befattningar inom
marknadsföringsområdet. Från 1995 var han VD för Nordhydraulic,
Nordwin AB i Kramfors. Han kom till Atlas Copco 1998 som chef
för Atlas Copcos division Craelius och innan han tillträdde sin
nuvarande befattning var han chef för Atlas Copcos division
Rock Drilling Equipment.
Externa uppdrag: Pergo, Sverige.
Innehav: 2 396 köpoptioner A och 22 112 personaloptioner.

Björn Rosengren efterträdde Freek Nijdam som chef för affär-
sområdet Anläggnings- och Gruvteknik den 1 mars 2002.

Hans Ola Meyer
Finans- och ekonomidirektör.
Anställd sedan 1991. Född 1955.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
1977.
Karriär: Meyer anställdes av Atlas
Copco 1978 för att arbeta med
Gruppens redovisning och eko-
nomi. Senare flyttade han till Ecu-

ador som ekonomichef. Han lämnade Atlas Copco under några
år från 1984 för att bl.a. vara chef för kapitalförvaltning inom
Penningmarknadsmäklarna – senare JP Bank. 1991 kom Meyer
tillbaka till Atlas Copco som ekonomichef i Spanien, en befatt-
ning han hade till 1993 då han blev finansdirektör i Atlas Copco
AB och medlem av koncernledningen. Meyer har haft sin nuva-
rande befattning sedan 1999.
Innehav: 571 A, 300 B, 5 384 köpoptioner A och 16 584 personal-
optioner.

Marianne Hamilton 
Personaldirektör. Anställd sedan
1990. Född 1947.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Filosofie kandidat-
examen, Stockholms universitet
1972, IFL School 1981.
Karriär: I sin första anställning
1973 arbetade Hamilton med
marknadsanalyser på Astra. 
Mellan 1975 och 1990 var hon

konsult inom det internationella konsultföretaget Mercuri Urval.
1990 kom Hamilton till Atlas Copco som personalchef för Atlas
Copcos affärsområde Industriteknik och ett år senare började
hon i sin nuvarande befattning.
Externa uppdrag: Handelshögskolan i Stockholm, Executive
Education AB.
Innehav: 3 175 A, 5 384 köpoptioner A samt 16 584 personal-
optioner.

Hans Sandberg 
Chefjurist. Anställd sedan1975.
Född 1946. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Juristexamen, Upp-
sala universitet 1970. Master of
Comparative Jurisprudence (MCJ),
New York University, USA 1972.
Karriär: 1972 började Sandberg
som tingsnotarie vid Södra Rosla-
gens Tingsrätt och därefter var
han delägare i Lagerlöf Advokat-

byrå. Han kom till Atlas Copco 1975 som företagsjurist. Som juri-
disk expert har han också betjänat Gruppen i Nordamerika. 1989
befordrades han till sin nuvarande befattning. Sandberg är
sekreterare i styrelsen för Atlas Copco AB.
Externa uppdrag: Sveriges Exportförening
Innehav: 200 A, 3 902 köpoptioner A samt 16 584 personaloptioner.

Annika Berglund
Informationsdirektör. Anställd
sedan 1979. Född 1954.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
1980. MBA, Universitetet i Ant-
werpen, Belgien 1995.
Karriär: Berglunds karriär startade
med marknadsanalyser inom
Atlas Copco 1979. Sedan dess har

hon haft ett antal olika befattningar inom Gruppen med inriktning
mot marknadsföring, försäljning och företagsekonomi. Under
en period arbetade hon som försäljningsingenjör i Storbritan-
nien. Innan hon tillträdde sin nuvarande befattning var Berglund
marknadschef för Atlas Copco Controls, ett företag som avyttrades
1999.
Innehav: 1 300 A, 165 B, 3 006 köpoptioner A och 16 584 personal-
optioner.
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Innehåll
4 Gruppens framsteg

Mycket binder samman Gruppen,
bland annat databasen ”The Way
We Do Things”.

Innovationer Det finns två sätt 
att utvecklas: genom kontinuerliga
förbättringar och banbrytande
innovationer. Båda är viktiga 
för att utveckla nya verksamheter, 
öka effektiviteten och höja 
produktiviteten.

Fokus på Ryssland Atlas Copco
öppnade sitt första kontor i Moskva
redan 1913, när företaget hette
Atlas Diesel. Ryssland är ett av de
länder där Gruppen har potential att
ytterligare stärka sin position.

Atlas Copco-gruppen Tillväxt har högsta 
prioritet för att säkerställa långsiktig lönsamhet.
Tillväxtfrämjande strategier är marknadsexpan-
sion, eftermarknadsaktiviteter, produktutveckling
och flervarumärkesstrategi.

10

30

44
3A T L A S  C O P C O  2 0 0 2

Flera varumärken När Milwaukee
lanserades i Australien fick industrin
och professionella hantverkare till-
gång till nya kraftfulla verktyg. 
Efter 80 år i Kina arbetar Atlas Copco
nu med mer än ett varumärke. 

21

Nära kundrelationer Ett gruv-
företag i Kanada betalar per borrad
meter och i USA erbjuds Butler
Builder Network ett nära sam-
arbete med service online dygnet
runt.

24

Ökad effektivitet Genom att avskaffa
lokala varulager och fokusera på snabb
och flexibel produktion strävar Atlas Copco
efter att erbjuda en överlägsen leverans-
service. Följ flödet från order till leverans!

38
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I  vi Achieve, vår verksamhetsrapport,
för andra gången – denna gång på åtta språk. I årsre-
dovisningen ges en fullständig översikt av våra finansi-

ella resultat medan vårt miljöarbete och de sociala aspek-
terna täcks av en separat Hållbarhetsredovisning.

Tillbakablick på 2002
I en affärsverksamhet är det viktigt att ha rätt perspektiv
och göra rätt prioriteringar. I en alltmer komplex omvärld,
där information blivit något ögonblickligt, kan detta vara
svårt, men mycket handlar om förmågan att balansera
kort- och långsiktiga perspektiv.

Sammantaget var affärsklimatet inte bättre 2002 än

under 2001. Återkommande indikationer på att efterfrågan
skulle öka förverkligades inte och på flera viktiga marknader
mattades tillväxttakten av BNP av. Emellertid var skillna-
derna mellan olika geografiska regioner stora. De betydel-
sefulla nordamerikanska och europeiska marknaderna
hade en oförändrad eller något lägre efterfrågan jämfört
med föregående år. I Sydamerika var det en relativt kraftig
nedgång i den ekonomiska aktiviteten, något som vägdes
upp av en god efterfrågan i Kina, samt i ytterligare ett antal
länder i Sydostasien, Ryssland och Mellanöstern.

Atlas Copcos viktigaste kundsegment, bygg- och an-
läggningsindustrin, drabbades av en betydande minskning
av efterfrågan både i Nordamerika och Europa, i synnerhet

Gruppens framsteg
Det är en stor ära för mig att för första gången få redovisa Atlas Copco-gruppens
verksamhet. Jag hoppas att du som läsare ska få en bra förståelse för och för-
hoppningsvis även en positiv bild av vad Atlas Copco har åstadkommit och vad
organisationen och dess medarbetare har kapacitet att prestera framöver.
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för kommersiell byggnation. Verkstadsindustrin hade svag
efterfrågan, fordonsindustrin var stabil medan gruvnäringen
hade en relativt god tillväxt.

Kapacitetsutnyttjandet inom de flesta industrierna fort-
satte att vara lågt. Som en följd begränsades inköpen av
investeringsrelaterade produkter, vilket är en
stor del av vårt erbjudande till kunden.

Under 2002 föll dollarkursen kraftigt och
vid årets slut var kursen jämfört med den
svenska kronan 17% lägre än i januari. Då
Atlas Copco fakturerar en stor del av sina pro-
dukter och tjänster i dollar var detta en utma-
ning för oss.

Utifrån de förutsättningar som vi gavs
2002 är det trevligt att få redovisa ett resultat för Atlas
Copco-gruppen som i sin helhet är tillfredsställande, sam-
tidigt som vår position har stärkts på många marknader.

Högt och stabilt kassaflöde
Under perioder med låg inflation och begränsad tillväxt blir
ineffektivitet ofta märkbar. Då passar vi på att granska
våra processer och aktiviteter, för att förbättra dem och
komma vidare ännu starkare.

Genom att mäta det operativa kassaflödet får man en
god indikation på effektiviteten av verksamhetens processer
och styrningen av arbetande kapital och totalt rörelsekapi-
tal. De ansträngningar som gjordes för att nå effektivitets-
förbättringar har givit resultat och vi har lyckats generera
ett högt och stabilt kassaflöde från rörelsen. Detta har gett
oss en möjlighet att påtagligt minska våra räntebärande
skulder genom en återbetalning på cirka  3 500.

Verksamhet inom fyra affärsområden
Inom Kompressorteknik, vårt största affärsområde, gick verk-
samheten bra för stationära industrikompressorer och för
eftermarknadsaktiviteter. Däremot var försäljningen relativt
låg av portabla kompressorer, som främst används av hyresfö-
retag. Ett nytt regionalt servicecenter etablerades i Bahrain,
för att stödja den växande potential som finns i Jemen och de
sex länderna inom Gulf Cooperation Council. Vi vill fortsätta
växa i Kina och under året förvärvade vi därför den kinesiska
kompressortillverkaren Liuzhou Tech Machinery Co. Ltd.

Den låga aktiviteten på marknaden inom såväl bygg- och
anläggningsindustrin som inom tillverkningsindustrin hade
en negativ effekt på affärsområdet Maskinuthyrning (Ren-
tal Service). Under året genomfördes kraftfulla åtgärder för
att sänka kostnaderna och effektivisera utnyttjandet av

kapitalet. Samtidigt som hyresflottans storlek och antalet
hyresdepåer i områden med låg potential minskades, blev
fler produkter tillgängliga för uthyrning och utnyttjande-
graden ökade. Med dessa åtgärder står vi starka den dag
konjunkturen vänder.

Affärsområdet Industriteknik fortsatte framgångsrikt
öka sin bearbetning av marknaden och försäljningen av
avancerade monteringsverktyg och system till fordons-
industrin steg. Divisionen Chicago Pneumatic tillkännagav
ett program för att koncentrera sin produktion till två spe-
cialiserade anläggningar. En av de viktigare marknads-
aktiviteterna för professionella elverktyg var att lansera
varumärket Milwaukee på den europeiska marknaden.
I USA har investeringar gjorts för att öka produktions-
kapaciteten och förfina tillverkningen av tillbehör. I
Europa sätter affärsområdet även upp en ny monterings-
fabrik i Tjeckien.

Inom vårt affärsområde Anläggnings- och gruvteknik
ökade ordervolymerna överlag under 2002. I takt med
marknadens utveckling ökade försäljningen av berg-
borrningsutrustning, lastmaskiner, tillbehör, reservdelar
och service, medan försäljningen av geoteknisk utrustning
minskade. Som ett led i att erbjuda gruvnäringen ännu
bättre service ska verksamheterna för borriggar och last-
maskiner slås samman till en division i Sverige. För att
bredda sortimentet köptes bergförstärkningsdivisionen
från österrikiska MAI International GmbH. Sortimentet
av hydrauliska hammare och demoleringsverktyg till

“De ansträngningar som gjordes för att 
nå effektivitetsförbättringar har givit
resultat och vi har lyckats generera ett
högt och stabilt kassaflöde från rörelsen.”

Affärsområde
Kompressorteknik

Affärsområde
Maskinuthyrning

Affärsområde
Industriteknik

Affärsområde
Anläggnings- och 

gruvteknik

Styrelse

Koncernledning

Försäljnings- och serviceorganisation



6 A T L A S  C O P C O  2 0 0 2

GRUPPENS FRAMSTEG

anläggningsindustrin kompletterades genom förvärvet av
tyska Krupp Berco Bautechnik GmbH.

Att prioritera rätt
Genom att prioritera lönsam tillväxt skapas ökat aktie-
ägarvärde på bästa sätt. Detta avser inte bara finansiella
investeringar i Gruppen utan även alla de medarbetare som
investerar sin tid i bolaget. Det långsiktiga värdeskapandet
är oerhört viktigt och vi finner att det är oklokt med alltför
kortsiktiga perspektiv.

Det är av största vikt för Atlas Copco att satsa på forsk-
ning- och utveckling, marknadsexpansion samt på ökad
kundfokusering, något som lyfts fram i Achieves artiklar.

Forskning och utveckling
Det är nödvändigt att utveckla nya banbrytande produkter
och tjänster och att kontinuerligt introducera förbättrade
produkter. Under det gångna året har vi ökat resurserna till
förnyelse och produktutveckling.

Mjukvaruinnehållet och kringtjänster är idag ofta minst
lika viktiga som de fysiska egenskaperna i produkterna. Vik-
ten av att organisera utvecklingsprocesser och säkerställa
nödvändiga kompetenser som motsvarar behovet ligger
djupt förankrat i vår organisation. En annan viktig aspekt
är en ändamålsenlig och effektiv produktlansering, så att vi
inte förlorar värdefull tid innan vi når den position då en
nöjd kund återkommer och placerar en ny order.

Under 2002 breddades sortimentet av oljefria kompres-
sorer med reglerbar hastighet, så kallade VSD-kompresso-
rer. Dessutom lanserades en VSD-version av den fram-
gångsrika PETPACK®-kompressorn för tillverkning av
PET-flaskor. Ett nytt laboratorium med testmöjligheter för
små och medelstora industrikompressorer samt för luftbe-

redningsutrustning invigdes.
Syftet är att förbättra och
utöka testkapaciteten för att
därmed minska tiden till lan-
sering för allt fler produkter.

Ett antal nya verktyg till
industrin och till professio-
nella användare lanserades.
Bland dessa finns pneuma-
tiska borr- och skruvdragare
och en extremt kraftfull slå-
ende mutterdragare, med ny
patenterad motor, till bilverk-
städer. Även sortimentet av
kraftfulla el- och batteridrivna
verktyg utökades. Genom att
fokusera på kundens produk-
tivitet lanserades en dator-

styrd ovanjordsrigg, vilken kan förbättra produktiviteten
med 10–15% och dessutom lanserades två nya bergborrar
framgångsrikt. För att stärka vårt erbjudande till gruvnä-
ringen ytterligare lades en ny typ av lastare till sortimentet.

Utvidgning av marknaden
I dag finns Atlas Copco-gruppen representerad på de flesta
platser i världen. Vår försäljning är framför allt koncentrerad
till Nordamerika och Europa, där det görs stora satsningar
för att flytta fram våra positioner ytterligare. Men det är
ändå i Asien, Östeuropa och Ryssland som större marknads-
investeringar görs, och kommer att göras, framöver. Den
starka expansionen i Asien ska fortsätta. Vi har genomfört

ytterligare förvärv i Kina och investerat i ett
omfattande nätverk av regionala och lokala
försäljnings- och servicekontor som beman-
nats med lokalt anställda. Vikten av att
rekrytera och utbilda lokala medarbetare får
aldrig underskattas.

Denna utgåva av Achieve lyfter fram några av våra aktivi-
teter i Ryssland. Med en relativt stabil politisk situation och
en god ekonomisk tillväxt erbjuder Ryssland och dess grann-
länder intressanta investeringsmöjligheter. Visserligen har
Atlas Copco varit aktiv i landet under många årtionden, men
med dagens ökade fokus, en förbättrad närvaro och därmed
ett förväntat större genomslag av våra aktiviteter ser fram-
tiden lovande ut. För en kort tid sedan samlade vi 30 av våra
högsta chefer i Moskva för att de skulle få lära sig mer om
ryska affärsseder, köpvanor och den ryska marknadens
utveckling. Målet var att alla skulle få en uppfattning om hur
man åstadkommer lönsam tillväxt på denna stora marknad.

Ökat kundfokus
Bra kundrelationer sträcker sig över många år. Man 
säljer en produkt eller ett system, erbjuder kunden service
under en längre period och får så småningom nya order,
förutsatt att man har gjort ett bra jobb. För detta krävs att
man kan lyssna till kunden, lär känna och förstå deras
specifika behov och framför allt att man hjälper deras
verksamhet att växa.

Genom att leverera produkter och system som ökar våra
kunders konkurrenskraft kan vi bidra till deras tillväxt. En
effektiv eftermarknads- och serviceverksamhet ökar pro-
duktiviteten och våra produkters tillförlitlighet.

Det är nödvändigt att följa upp och mäta hur våra kund-
relationer ser ut. En kund som ökar inköpen från oss är en
nöjd kund men det är ändå betydelsefullt att mäta hur nöjd
kunden är. Det gör vi genom att mäta vilken andel vi har av
kundens totala inköp av de produkter som vi kan erbjuda.

Företagskultur och kärnvärden
Stora globala organisationer är av naturen komplexa att
leda. Det finns ett stort behov av att samla medarbetarna
mot gemensamma mål och det finns behov av att motivera
och entusiasmera. Här kan en väl etablerad företagskultur
vara en avgörande framgångsfaktor. Om man befinner sig i

“Att prioritera lönsam tillväxt är det bästa
sättet att generera ökat aktieägarvärde.”
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GRUPPENS FRAMSTEG

en ovan situation kan företagskulturen styra beteendet, ja
till och med beslutsfattandet. På Atlas Copco satsar vi bety-
dande resurser på att skapa och bibehålla en stark och
levande företagskultur.

Med fyra affärsområden, vart och ett med sin egen
struktur, måste vi definiera och utveckla de områden som
enar Gruppen. Bland de viktigaste är att:

• Vi har en gemensam vision och identitet.
• Vi har samma företagskultur och grundvärderingar: sam-
verkan, engagemang och förnyelse.

• Vi delar på varumärken.
• Vi har samma processer och delar den kunskapsbank som
finns samlad i den centrala databasen ”The Way We Do
Things”.

• Vi använder gemensamma interna och externa leverantö-
rer av tjänster.

• Våra medarbetare och finansiella medel har fullständigt
fri rörlighet inom Gruppen.

Genom ett starkt koncernövergripande varumärke med en
tydlig profil och relevant innehåll, gemensamma normer
och värderingar som ger vägledning, samt genom att
erbjuda tid för att diskutera och upptäcka hur vi agerar i
enlighet med vår kultur, kan vi inrikta vår organisation mot
att på effektivast möjliga sätt erbjuda kunden våra tjänster.

Atlas Copco har ett sådant mycket starkt varumärke.
På detta sätt har vi skapat framgång under 130 år, och så
kommer vi vara framgångsrika även i framtiden.

Gunnar Brock

VD och koncernchef

”Kundens åsikter måste genomsyra hela organisationen”, säger VD och

koncernchef Gunnar Brock, som ofta brukar träffa kunder.
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GRUPPENS PRESTATIONER

Samstämmighet genom

“The Way 
We Do Things”

Trots att Atlas Copco är en decentraliserad grupp med olika affärsområden binds de
operativa delarna samman på flera sätt. Bland annat finns Gruppens gemensamma
strategier, processer och rutiner samlade i databasen ”The Way We Do Things”.
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F    är information och rikt-
linjer i ”The Way We Do Things” tillgänglig för alla
medarbetare. Eftersom informationen är betydelse-

full får cheferna regelbunden utbildning på materialet av sina
kollegor i koncernledningen. Målet är att i hela den geogra-
fiskt vidsträckta organisationen öka kunskapen och likrikta
användandet av Gruppens processer – kommunikation och
positionering, personaladministration, hantering av juridiska
frågor, hållbarhet/miljö samt ekonomistyrning och kontroll.

En ny omgång chefskonferenser startades under 2002.
Denna gång baserades utbildningen på ett fall där man
köper ett bolag, vilket är passande om man vill tillämpa de
viktigaste processerna.

Strax före årets slut samlades närmare 30 chefer i Stock-
holm för ett tre dagar långt seminarium. I gruppen fanns
deltagare från alla de affärsområden som är representerade
i Europa.

De som var nya på sina befattningar fick en mer ingående
introduktion och de fick lära sig mer om vad Atlas Copco
står för, medan de mer erfarna cheferna uppdaterades med
de senaste ’finesserna’. Att blanda erfarna och oerfarna på
samma konferens har ett syfte: det är ett sätt att förstärka
medarbetarnas kunskaper om företagets kultur och värde-
ringar, utbyta idéer, få nya vänner och – inte att förglömma
– ha trevligt tillsammans.
En av presentatörerna var finans- och ekonomidirektör
Hans Ola Meyer, som är ansvarig för att koncernens princi-
per för ekonomistyrning och kontroll tillämpas på önskat
sätt. Meyer riktade sig till deltagarna och sa:
”Ekonomistyrning är varje VDs ansvar. Betrakta ekono-
miska data som ett viktigt verktyg: Det är till för att hjälpa
er att leda och styra verksamheten.”

Vid den tredje chefskonferensen, som hölls i Stockholm 2002, samlades cirka 30 chefer 

– både nya och mer erfarna – för att öka sina kunskaper om “The Way We Do Things.”

The Way We Do Things
“The Way We Do Things” är en databas med Atlas
Copcos principer, riktlinjer och gemensamma ruti-
ner för Gruppens övergripande processer. Här
ingår kommunikation och positionering, personal-
administration, hantering av juridiska spörsmål,
hållbarhet/miljö samt ekonomistyrning.

Själva informationen lagras elektroniskt och är
tillgänglig för alla medarbetare. Även om mycket
kan kännas självklart utbildas cheferna regelbun-
det i hur processerna ska genomföras. Utbild-
ningen sker oftast i form av seminarier.

Var Atlas Copcos medarbetare än är statio-
nerade förväntas de arbeta i enlighet med givna
principer och riktlinjer.
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INNOVATIONER

Ingen blixt från
klar himmel

”Det finns två sätt att utvecklas, genom kontinuerliga förbätt-
ringar och banbrytande innovationer. Det förra kan planeras,
medan det senare snarare är undantaget som bekräftar regeln”,
säger Sverker Hartwig, chef för forskning och utveckling inom
Atlas Copcos division Rock Drilling Equipment.

I    från en klarblå himmel. Ett behov måste defi-
nieras och analyseras och först då kan en innovatör få en idé som löser ett specifikt behov.
Under analysen utmanas skarpsinnet och många mindre genomtänkta idéer förkastas

innan innovatören kan koncentrera sina ansträngningar på de bättre uppslagen.
”Det är mer eller mindre omöjligt att förutse vilka problem en banbrytande uppfin-

ning kommer att ställas
inför. Rimliga uppskatt-
ningar kan man bara
göra om man gör grad-
visa förbättringar”, säger
Sverker Hartwig.

De första konstruk-
tionerna karakteriseras av stor osäkerhet, sedan följer prototyper och en kort testkörning
i serier innan den verkliga produktionen kan starta. I varje fas kan mycket misslyckas, vil-
ket innebär att tid och pengar spenderas på något som kanske inte har potential att bli en
framgång. ”Om jag ser tillbaka på alla mina innovationer så har de faktiskt aldrig visat sig
uppfylla allt som jag förväntade mig från början, men många har visat andra fördelar
som jag inte kunde förutse”, säger han. Han poängterar hur svårt det är att uppskatta vad

”Att hitta den allra bästa lösningen
på en kunds problem – kan något 
ge större tillfredsställelse?”
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INNOVATIONER

en banbrytande innovation kommer att kosta och hur lång
tid det tar innan den kan introduceras på marknaden.

Sverker Hartwig anser att innovatörer måste besitta
ingående kunskaper om tillämpningen, de måste vara intel-
ligenta och ha erfarenhet. De behöver dessutom massor av
envishet och självförtroende, eftersom många hinder kan
uppstå längs vägen, vissa av mänsklig natur. Det första idé-
utkastet till en kompressor med reglerbar hastighet (VSD)
togs fram ungefär 15 år innan den lanserades på markna-
den. Åtskilliga personer arbetade hårt i många år och sedan
krävdes dessutom tre år på marknaden innan VSD-kom-
pressorn betraktades som en framgång. Med den historien i
bakgrunden är det lätt att förstå varför innovatörer måste
vara envisa och ha gott om självförtroende.

Bästa lösningen
Med 27 år på Atlas Copco anses Sverker Hartwig vara en
av de mest framstående innovatörerna inom Gruppen. För
honom handlar arbetsglädje inte om att hitta en lösning på
ett definierat problem, utan om att hitta den allra bästa lös-
ningen tillsammans med andra. Han har arbetat för flera
divisioner inom affärsområdena Industriteknik, Kompres-
sorteknik och Anläggnings- och gruvteknik, i USA,
Schweiz och Storbritannien. Nu är han baserad i Örebro,
tre timmars bilkörning från Stockholm, där hans fru och
två tonåringar bor. ”Helgerna tillbringar jag för det mesta
med att renovera huset eller fixa på mitt vattenkraftverk i
södra Sverige. Jag umgås också med familj och vänner och
minst en vecka varje höst är jag på älgjakt.”

För några år sedan, när Hartwig började arbeta för
Atlas Copcos division Rock Drilling Equipment i Örebro,
kände han behov av att göra anläggningen mer attraktiv,

då den blivit divisionens huvudkontor. Han utnyttjade sin
skapande talang och i dag står en skulptur signerad Sverker
Hartwig framför kontoret: vatten som rinner ur ett sten-
block. Han har även designat andra skulpturer på området
och fler är på gång.

Som chef för forskning och utveckling har han 140 med-
arbetare som arbetar med att göra bergborrnings- och
gruvutrustning mer produktiv. Under 2002 beslutade
Gruppen att slå samman Atlas Copcos verksamheter för
borrriggar, lastmaskiner och gruvtruckar till en enda divi-
sion. Under 2003 ska därför tillverkningen av lastmaskiner
och gruvfordon flyttas från Atlas Copco Wagner i Portland,
Oregon, USA, till Bergtekniskt Centrum i Örebro. Med sin
tidigare erfarenhet av lastmaskiner i bagaget ser Sverkers
team fram emot att få ta hand om den fortsatta utveck-
lingen av hela bergbrytningscykeln.

Erfarenhet från produktionslinjen
”Några tror att Atlas Copco verkar på mogna marknader,
men det finns mycket kvar att göra. Potentialen för organisk
utveckling och tillväxt i gränsområdena är enorm”, säger
han. ”Emellertid drar arbetet med kortsiktiga lösningar alltid
uppmärksamheten från den långsiktiga utvecklingen. Det
är svårt att prioritera arbetet med innovationer. För att
åstadkomma stora innovationer krävs de allra bästa medar-
betarna och dessa kan man inte ta ur produktionen. För att
definiera ett problem och hitta de bästa lösningarna behö-
ver ingenjörerna arbeta i produktionen, men då koncentre-
rar de sig å andra sidan på det dagliga arbetet i stället för på
innovationer. Det är med andra ord svårt att ge långsiktig
utveckling högsta prioritet”, säger Sverker Hartwig.

Sverker Hartwig är mycket stolt över den nya produktportföljen
inom divisionen Rock Drilling Equipment.
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INNOVATIONER

Sverker Hartwig
Född: 1946.
Befattning: Chef för forskning och utveckling inom Atlas
Copcos division Rock Drilling Equipment, affärsområdet
Anläggnings- och gruvteknik, Sverige.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.
Anställdes på Atlas Copco 1975. Han har arbetat som ingenjör,
teknisk chef, VD och divisionschef inom tre affärsområden:
Industriteknik, Kompressorteknik och Anläggnings- och
gruvteknik. Han har arbetat i Sverige, USA, Schweiz och
Storbritannien.

Han är mest stolt över: Att ha varit med när Atlas Copco bör-
jade arbeta med högpresterande elverktyg, automatise-
ringen av anläggnings- och gruvtekniken och en ny produkt-
portfölj inom divisionen Rock Drilling Equipment. ”Under
åren har jag lärt mig att bara anställa de allra bästa medar-
betarna, vilket är mycket viktigt för vår framgång.”
Antal patent: Mer än 30.
Utmärkelser: John Munck-priset, som är Atlas Copcos
prestigefyllda pris till innovatörer, dessutom flera andra
designpriser från olika institutioner.
Favorithobby: Jakt.



Ludo Van Nederkassel
Född 1944.
Befattning: Teknisk chef, divisionen Industrial Air, affärsområdet Kompressorteknik, Belgien.
Utbildning: Masterexamen i elektro- och maskinteknik från KUL-universitetet i Leuven, Belgien.
Anställdes på Atlas Copco: 1968 som en av de första elektroingenjörerna inom företaget. Han har arbetat som ingenjör och
gruppledare vid Atlas Copco i Antwerpen och som chef sedan 1998.
Han är mest stolt över: Energibesparande styrteknik för konventionella kompressorer och VSD-kompressorer.
Antal patent: 4.
Utmärkelser: John Munck-priset, som är Atlas Copcos prestigefyllda pris till innovatörer.
Favorithobby: Upptäcktsresor, gammal teknik samt att fixa med huset och trädgården.
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INNOVATIONER

”Att delta i en viktig utvecklingsprocess
ger enorm tillfredsställelse.”

Miljön – en drivkraft
för utveckling

Ett sätt att åstadkomma hållbar global utveckling är att minska energiförbrukningen.
Det kan man göra genom att använda motorer med reglerbar hastighet.

E   kan inte anpassa
lufttillförseln till ett specifikt behov, vilket en kom-
pressor med reglerbar hastighet (VSD) kan. Tester

visar att VSD-kompressorer kan minska energiförbruk-
ningen med upp till 35%. Genom att variera hastigheten på
drivmotorn så att den anpassas till det aktuella kraftbeho-
vet minimeras energiförbrukningen. ”Detta borde införas i
alla typer av elektriska apparater och inte bara i kompresso-
rer”, säger Ludo Van Nederkassel, teknisk chef för divisio-

nen Industrial Air.
Han menar att det är skill-

nad mellan en förbättring och
en innovation. En förbättring
kan åstadkommas steg för steg,
medan en innovation innebär
att man ändrar många olika
aspekter samtidigt, något som
kräver enorma resurser innan
det förverkligas. Om man
använder den här distinktionen
kanske inte VSD-kompressorn

kan betraktas som en innovation.
Innovationen var snarare att elek-
troniska frekvensomvandlare gjort
det tekniskt och ekonomiskt möjligt
att integrera reglerbar hastighet i 
eldrivna kompressorer.

Genombrott i 
bullerbekämpning
En viktig innovation de senaste 30 åren är
den oljefria skruvkompressorn, där oljan inte kommer i
kontakt med tryckluften – ett måste inom exempelvis livs-
medelsindustrin. Utvecklingsarbetet påbörjades i början av
1960-talet, men ingen trodde att det skulle vara möjligt att
genomföra. 1968 introducerades emellertid den oljefria
skruvkompressorn, men det var först efter ytterligare 10 år
som man behärskade tekniken helt. En annan milstolpe var
när kolvkompressorer ersattes av oljeinsprutade skruvkom-
pressorer. ”Faktum är att bara fem år efter introduktionen
hade marknaden för större kolvkompressorer krympt dra-
matiskt”, säger Van Nederkassel.20102000199019801970

Genomsnittlig bullernivå
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Man skulle förmodligen även kunna betrakta sänkningen av
kompressorers ljudnivå som en innovation. Detta blev möjligt
genom flera förändringar av kylsystemen och kompressor-
elementen. Ansträngningarna att göra tryckluftstorkar och
annan luftbehandlingsutrustning mer kompakta för att
kunna integrera dem i ett kompressorpaket resulterade slut-
ligen i konceptet WorkPlace Air System®. ”Att placera kom-
pressorn i arbetsmiljön och inte i ett separat kompressorrum
skulle kunna betraktas som en banbrytande innovation.
Konceptet reducerar installationskostnaderna, sparar ut-
rymme och sänker energikostnaderna, eftersom kortare rör-
ledningar ger lägre tryckförluster samtidigt som risken för
luftläckage minskar.”

Satsar på framtiden
Som ung pojke drömde Van Nederkassel om att bli uppfin-
nare och efter universitetsexamen anställdes han som elkon-
struktör vid Atlas Copco Airpower i Antwerpen, Belgien.

Han avancerade och blev chef för olika avdelningar,
alltid med möjlighet att aktivt delta i arbetet med innovatio-
nerna. I sin nuvarande befattning som produktutvecklings-
chef inom divisionen Industrial Air, i affärsområdet Kom-
pressorteknik, har han 100 medarbetare i sitt team. Det gör
att han inte kan delta i arbetet på samma sätt som tidigare.
”Det är hela tiden en konflikt mellan önskan att delta i 

utvecklingsfasen och att medverka i ledningen av divisio-
nen.” Van Nederkassel anser fortfarande att det ger en
enorm tillfredsställelse att delta i en viktig utvecklingspro-
cess och att det är mycket stimulerande att få leda sina med-
arbetare mot en viktig konstruktionsförbättring.

Under de senaste 10 åren har hans avdelning tredubblats.
Hälften av medarbetarna har en masterexamen i teknik och
hälften är yngre än 35 år. ”Det visar divisionens engage-
mang för framtiden”, förklarar han. Trots den administra-
tion som krävs lägger hans avdelning ner allt mer tid och
pengar på nya patentansökningar. ”Tyvärr inser inte med-
arbetarna att deras idéer är nya eller speciella. I synnerhet
tror inte unga människor att de kan ta patent på sådant som
de uppfunnit själva.”

Drivkrafter för produktutveckling
av industrikompressorer
• Miljö: minskat buller och reducerade utsläpp, energi- och

utrymmesbesparingar
• Helhetslösningar: kompletta erbjudanden med ett brett

produktsortiment, integrering och fullständig service
• Kundnytta: högsta tillförlitlighet och kostnadseffektivitet
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”Unga människor tror inte 
att de kan ta patent på sådant
som de uppfunnit själva.”
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Norbert Paprocki
Född:1960.
Befattning: Marknads- och produktutvecklingschef för divisionen Chicago Pneumatic,
Frankrike.
Utbildning: Ingenjörsexamen, Paris Raspail, masterexamen från Grenoble, Frankrike och
San Francisco, USA, DESS Marknadsföring, Grenoble, Frankrike, HEC handelsutbildning,
Paris, Frankrike. 
Anställdes på Atlas Copco: 1989.
Han är mest stolt över: Att ha skapat ett starkt marknadsförings- och FoU-team för
utveckling av divisionen Chicago Pneumatic.
Favorithobby: Motorcykeltävlingar, bilracing, konstflygning.
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Kraften i motorerna, konkurrensen och hastigheten gör Norbert Paprocki hänförd. Med 

ett förflutet som professionell MC-förare kan han inte sluta tävla. Som vice VD för 

divisionen Chicago Pneumatic och VD för produktbolaget CP Georges Renault i Frankrike

älskar han lagarbetet vid utvecklingen av nya verktyg.

N  är ansvarig för utveckling och
marknadsföring av produkterna. I denna position
har han de medel som behövs för att undersöka

vilka egenskaper kunderna drömmer om att framtida mutter-
dragare och andra verktyg ska ha. Trots regelbundna kundun-

dersökningar och nära kundkontakter kan kunderna sällan
beskriva de verktyg de skulle vilja använda i framtiden. Målet
för Paprockis medarbetare är därför att finna de egenskaper
som ger framtidens bästa lösningar och att försöka ta reda
på vad som faktiskt kommer att användas om tre till fem år.

Driven av 
tävlingsinstinkt



20 A T L A S  C O P C O  2 0 0 2

FLERA VARUMÄRKEN
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Att åstadkomma en innovation
Observera att varje fas innehåller flera oförutsedda problem som måste lösas…

Ett kundbehov 
identifieras

Använd kunskap om till-
lämpningen och få idéer

Utforma

Upprätta en 
specifikation

Diskutera produkt-
egenskaper

Gör en prototyp

Testa

Tillverka första provserien

Tillverka

Lansera 
på marknaden

”Det är roligt att pröva en annan infalls-
vinkel än den uppenbara, men det känns
frustrerande att inse att det tar två till tre
år innan produkten kan lanseras”, säger
han. ”Och även när produkten är klar,
kan ingen garantera att introduktionen
sker vid rätt tidpunkt. Ibland kan vi vara
för tidigt ute och marknaden kanske inte
är redo för nästa steg.”

Högtflygande planer
Under 2002 korsade Paprocki öknen på
sin motorcykel i det berömda Tunisiska
rallyt. Han förväntade sig inte att vinna

tävlingen, som han gjorde när han tävlade professio-
nellt, men han kan ändå inte sluta tävla. ”Jag har

en stark tävlingsinstinkt i allt jag gör. Jag
älskar maskiner och motorer, racing är en del
av mitt liv.”

Utöver olika former av motorsport har
han en annan hobby – hängflygning. Vid 22 års

ålder konstruerade han ett ultralätt plan som vägde
mindre än de som då fanns på marknaden. 130 exemplar

såldes över hela Frankrike.
Han uppfinner inte längre på egen hand, utan har i stäl-

let blivit mer av en teamarbetare. ”Jag får många idéer och

ibland tycker mina kollegor att idéerna är värda att under-
söka lite närmare. Det är snarare medarbetarna i mitt team
som är kreativa – utan dem skulle jag inte kunna uppfinna
någonting.” Han betonar betydelsen av att arbeta i ett
starkt team och att framgången för divisionen Chicago
Pneumatic är ett resultat av alla medarbetares ansträng-
ningar.

Under 2002 lanserade divisionen Chicago Pneumatic
196 nya industriverktyg. Ständig förnyelse är viktig och de
produkter som lanserats de senaste tre åren står för mer än
en tredjedel av divisionens omsättning.

”Mitt team har kreativa medarbetare som prövar alla infalls-
vinklar. Utan dem skulle jag inte kunna uppfinna någonting.”



Australien

Flervarumärkes-
strategi i praktiken

När Milwaukees elverktyg lanserades på den australiensiska marknaden fick 
professionella användare tillgång till nya kraftfulla verktyg samtidigt som Atlas
Copco Australien fick ett nytt varumärke att vårda.

Under 2001 lanserades Milwaukee, varumärket för 

professionella elverktyg, i Australien och under 2002 

lanserades det i större skala på den europeiska 

marknaden. Kunderna fick därmed tillgång till ett 

nordamerikanskt produktsortiment av högsta klass.
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F  arbetade Atlas Copco Australien
med elverktyg märkta Atlas Copco och AEG Power
Tools och med industriverktyg från CP Chicago

Pneumatic, CP Desoutter och Atlas Copco. Vid lanseringen
av Milwaukee lades ytterligare kraft på att öka tillväxten
för dessa varumärken.

Genom att föra samman Atlas Copcos varumärke för
elverktyg med Milwaukees skärpte Australien sin fokuse-
ring på marknaden. I USA har Milwaukee bland annat fått
pris för ”Bästa nya verktyg” och de har blivit topprankade
för ett stort antal produkter. När de svarta elverktygen med
Atlas Copcos varumärke ersattes av Milwaukees röda, fick
slutanvändarna i Australien ett starkt kvalitetsvarumärke
med ett attraktivt produktsortiment. Dessutom fick distri-
butörerna arbeta med ett varumärke med hög prisnivå, en
marknadsnisch som inte bearbetats tidigare.

Tydlig strategi
”Med vår starka kundorientering är företaget väl strukture-
rat för varumärkesansvaret”, säger Herbert Hermens, chef
för Atlas Copco Tools Australien.

Trots att Milwaukee är det ledande varumärket som
används inom industrin och av professionella hantverkare 
i USA*, var det inte välkänt i Australien, enligt en studie

som genomfördes före lanseringen.
”Motiverade medarbetare, en gemensam filosofi

och en fast övertygelse att lyckas, i kombination med
bra produkter och en klar strategi har varit betydel-

sefullt för lanseringens resultat”, säger Hermens.
I strategin ingick att sälja visionen internt att

Milwaukee skulle positioneras som marknadens
bästa produktsortiment. Under lanseringen
gjordes personliga besök hos så många distribu-
törer som möjligt, följt av utbildningsinsatser,

där både AEG Power Tools och Milwaukees produkter och
kampanjer presenterades.

”Vi presenterade respektive varumärkes roll och de vik-
tigaste beslutskriterierna för distributörerna, både för deras
egen och för kundernas verksamhet”, säger Hermens.
”Nu är det deras tur att använda kunskapen för att hjälpa
kunderna köpa produkter som täcker deras behov.”

”Utmaningen låg i att Milwaukee skulle uppfattas som det
allra bästa sortimentet av elverktyg, samtidigt som vi skulle se
till att det inte tog marknadsandelar från AEG Power Tools.”

Strategin var framgångsrik – Atlas Copco Tools Austra-
lien ökade sin försäljning avsevärt.

* Enligt en varumärkesstudie utförd i oktober 2001 av MRO Today, 
facktidskrift i USA.

Varför marknadsföra mer än ett varumärke?
Människor är olika och har därför olika preferenser, av personliga, ekonomiska eller andra skäl. Till exempel vill en

professionell hantverkare ha robusta verktyg som håller länge vid kontinuerlig användning och är då beredd att

betala mer än någon som bara gör småjobb hemma då och då.

Även inom det professionella segment varierar de individu-
ella preferenserna. Därför är det av största vikt för en Grupp
som Atlas Copco att förstå och stödja sina kunder på bästa
möjliga sätt. Gruppen har produkter som marknadsförs
genom skilda distributionskanaler för att kunna tillfreds-
ställa de specifika kundbehoven.

Hur ett varumärke uppfattas har mycket stor betydelse.
Ett starkt varumärke skapar lojalitet och lockar kunder att
även prova andra produkter i sortimentet. Faktum är att ju
större investering, desto mer sannolikt är det att kunden
köper ett välkänt varumärke, som den litar på.

Det är inte lätt att skapa ett relevant löfte eller att kommu-
nicera det. Löftet måste dessutom vara exakt, för om det blir
för brett mister det sin skärpa och varumärket förlorar i
värde. Med andra ord har varje varumärke sin begränsning.

Atlas Copco-gruppen äger mer än 20 varumärken. Stra-

tegin med flera varumärken bygger på att varje varumärke
har sitt marknadssegment så att de fokuserar på väl definie-
rade marknadsbehov. Varje affärsområde ansvarar för posi-
tionering och löften för de varumärken de äger.

Många av Gruppens varumärken har ledande positioner
inom sina respektive marknadssegment. Det gör dem vär-
defulla för Gruppen. När det gäller fakturerad försäljning är
Atlas Copco störst, följt av RSC, Milwaukee, Prime Industrial
och CP Chicago Pneumatic.

För att bygga starka varumärken behövs tre saker:
• Varumärket måste göras känt,
• Det behöver kopplas till ett relevant löfte som uttrycker

varumärkets själ och skiljer det från konkurrenterna,
• Varumärket ska ha gott renommé så att kunden känner att

löftet kommer att uppfyllas.

Herbert Hermens

Redo att anta marknadens utmaningar är Greg

Borland, Mark Devitt och David Gilbert.
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Kina 

Varumärkes-
portföljen förstärks 

F, som grundades 1995, tillverkar skruv-
element och monterar oljeinsprutade skruvkompres-
sorer och tryckluftstorkar. ”Företaget ska fortsätta

verka under sitt etablerade varumärke Liutech som har en
tydlig profil och ett gott anseende hos kunderna, huvudsakli-

gen små och medelstora lokala företag.
Den geografiska fokuseringen ligger
företrädesvis på Kinas fastland”, säger
Ronnie Leten, divisionschef för Indus-
trial Air, där Liutech nu ingår.

Liutech inriktar sig mot andra
marknadssegment för kompressorer än
vad varumärket Atlas Copco gör. Före-
taget har en etablerad försäljnings- och
serviceorganisation med distributörer
över hela det kinesiska fastlandet och de
är i färd med att utveckla sitt nät ytterligare.

Att ha två varumärken på den kinesiska marknaden för
att tillfredsställa olika kundkrav, genom att använda skilda
försäljningskanaler, är ett bra exempel på hur Atlas Copcos
flervarumärkesstrategi fungerar i praktiken.

Våren 2002 förvärvade Atlas Copco det kinesiska kompressorföretaget Liuzhou
Tech Machinery i södra Kina. Då togs ännu ett strategiskt steg mot ett fastare
grepp om den kinesiska kompressormarknaden.

Med bara ett varumärke i 80 år
Atlas Copco började exportera till Kina under 1920-talet.
Omkring 60 år senare tecknade Atlas Copco avtal med
kinesiska företag om montering av kompressorer och
andra närliggande produkter. Under 1990-talet etablera-
des samriskbolag för montering av kompressorer. I Kina
verkade Gruppen enbart under varumärket Atlas Copco
fram till 2002 när Liutech förvärvades.
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Ett företag täcker hela Östafrika
Atlas Copco Kenya och region Östafrika etablerades 1936.
Företaget täcker Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopien, Eritrea,
Sudan, Mauritius, Madagaskar, Somalia och Djibouti. Atlas
Copco Kenya har 37 anställda på kontoret i Nairobi och dis-
tributörer i grannländerna. Omfattande produktmarknads-
föring samt produktutbildning av anställda och distributörer

har resulterat i framgångsrik försäljning av nya produkter.
Regionens utomordentligt goda möjligheter för eftermark-
naden står i fokus. Distributörer deltar aktivt i skapandet av
lokal expertis och med reservdelslager. Målet är att bli och
förbli den första kunden tänker på och väljer – på samtliga
marknader.

”Naturen är oersättlig”, 

konstaterar Helen Kiruiru, VD för Atlas Copco Kenya



25A T L A S  C O P C O  2 0 0 2

Kenya

Vilda djur inte längre utsatta
När vattenståndet i floderna är lågt och regnet uteblir minskar tillgången på vatten-
kraft. Det kenyanska elverket har inget annat val än att införa elransonering.

E som orsakas av torrperioder utgör
definitivt en olägenhet för befolkningen, men för
det unika djurlivet i den här delen av världen kan

torkan vara dödlig.
Det är då generatorerna kommer till undsättning. Över

hela landet kan dessa generatorer garantera kontinuerlig
service till sjukhus, bensinstationer, skolor och telekommu-
nikationer.

”Eftersom naturen är oersättlig har bevarandet högsta

prioritet för viltvårdarna i Nakuru National Park, Kenya.
Nu tillhandahåller en generator från Atlas Copco den kraft
som behövs för att pumpa upp värdefullt vatten som hjäl-
per djuren genom torrperioden”, säger Helen Kiruiru, VD
för Atlas Copco Kenya och region Östafrika.

Inom Atlas Copco-gruppen går omsorgen om miljön
mycket djupare än till bara tillfällig filantropi. Miljöaspek-
ten utgör en integrerad del i utformningen av varje produkt.
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USA

Lönsamt samarbete
Butler Manufacturing Company, världens ledande tillverkare av prefabricerade
stålkonstruktioner och produkter för kommersiell byggnation, skulle vilja utforma
fler av sina leverantörsrelationer utifrån det framgångsrika samarbete man utvecklat
med Rental Service Corporation.

E  , chef för byggmaterial inom Butler,
är Rental Service Corporation inte bara det enda
uthyrningsföretag som rekommenderas av Butler,

utan också en av de mest framgångsrika leverantörerna.
”Rental Service Corporation är exempel på den sorts

samarbete vi strävar efter att etablera med alla våra leveran-
törer, säger Mark Harrington, marknadskoordinator på
Butler. ”De vi väljer som samarbetspartners till vårt nät-
verk av entreprenörer måste tillhandahålla en förstklassig
produkt och överlägsen service. Rental Service Corporation
erbjuder många fördelar, där en av de viktigaste är deras
Internet-baserade rapportsystem, E-FACTS.”

Harrington säger att rapportsystemet erbjuder den typ 
av service med mervärde som de försöker åstadkomma
med alla sina partners. Tidigare var entreprenörerna
tvungna att göra en förfrågan eller skaffa information 
om sin kontostatus under normal arbetstid på vardagar.
Nu kan entreprenörerna istället arbeta med Rental 
Service Corporation när helst de önskar och finner det
bekvämt.

Online dygnet runt
Det Internet-baserade rapportsystemet erbjuder bland
annat fördelar som fullständig tillgång till information i
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fråga om kundernas hyreskonto, något som ökar effektivi-
teten genom att styrningen av deras hyresprocess blir bättre.

”E-FACTS ger våra Butler Builders® möjlighet att på
Internet, vilken tid som helst på dygnet, titta på en mängd
rapporter som är unika för deras privata konto”, framhål-
ler Harrington. Vissa rapporter visar vilken utrustning som
hyrs för närvarande och kunden får
information om exakt kontostatus,
något som ger mer effektiv styrning av
utnyttjandet och kostnaderna för
utrustningen. En annan rapport visar
den totala hyreskostnaden per projekt,
en sammanfattning för projektledare
som övervakar hyreskostnaderna löpande. Det går också
att få en sammanfattning av fakturerade hyresprojekt –
snabbt, enkelt och när man vill. Utöver rapporter har kun-
den möjlighet att avsluta hyreskontrakt direkt på Internet.
Systemet sänder då tillbaka ett unikt bekräftelsenummer
till kunden. Många av dessa viktiga kundtransaktioner
registreras noggrant och är tillgängliga för genomgång och
analys. Informationen innehåller också ett arkiv som hjäl-
per kunderna ha kontroll under hela hyrestiden.

”Byggverksamhet är komplicerad och Rental Service
Corporation har många gånger visat att de har förmågan
att vara flexibla i tidspressade situationer”, säger Harrington.

Butler Manufacturing grundades 1901 och de är base-
rade i Kansas City, Missouri. I dag har företaget 27 kontor 
i 17 länder och sju regioner i USA. Som den största leveran-
tören av prefabricerade stålkonstruktioner och produkter
kan Butler hantera vilket projekt som helst i världen.

Nätverket med 1 500 oberoende entreprenörer kallas Butler
Builder Network och de finns i mer än 50 länder. Entre-
prenörer i nätverket har rätt att sälja och uppföra ’Butler
Buildings’, allt från konstruktion till färdig anläggning.

Butler Builders® erbjuder en mängd lösningar, från stom-
resning till generalentreprenad. De kan bygga stormarkna-

der, lagerlokaler, komplexa
tillverkningsanläggningar,
affärer, restauranger, kontor
och serviceanläggningar.

God passform
Det primära målet för Har-
rington och Cross är att er-
bjuda entreprenörerna möj-
ligheten att göra alla inköp
på ett enda ställe. De tillhandahåller allt som behövs, från
garageportar och lastkajsutrustning till gräv- och schakt-
maskiner från leverantörer som Rental Service Corporation.
Dessa tillhandahåller all utrustning som kan behövas, från
generatorer och pallastare till handverktyg och gaffeltruckar.

Enligt John Cross har Butler Builders® flera skäl till att de
valde Rental Service Corporation som samarbetspartner.
”Kombinationen av varumärkena Prime Energy, RSC och
Prime Industrial borgade för ett utbrett nät av servicedepåer
över hela landet, så det passade oss bra”, säger han. ”Dess-
utom är de inriktade mot bygg- och anläggningssektorn.”

Dessutom säger Cross att den vilja och det intresse som
Rental Service Corporation visade när det gällde att arbeta
med Butler Builders också hade stort inflytande på företa-
gets beslut att etablera samarbetet.

”Det var helt enkelt en bra känsla från första början”,
säger han.

”Rental Service Corporation är exempel på
den sorts partnerskap som vi strävar efter att
etablera med alla våra andra leverantörer.”

En digital hyresprocess
Rental Service Corporation har utvecklat en hyresprocess
på Internet för utvalda kunder i USA. Applikationen gör det
möjligt att välja och boka önskad hyresutrustning. Som
komplement ger systemet kunderna tillgång till ett stort
antal rapporter, t ex en lista över den utrustning som hyrs
för närvarande, total hyreskostnad per projekt, fakturerade
hyresprojekt, ja till och med möjligheten att säga upp
hyresutrustning – allt för kundens bekvämlighet.

Rental Service Corporations depåer
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I   sköter Atlas Copco hela lagret av de förbrukningsvaror
som har anknytning till borrningen och levererar direkt till gruvarbetarna. Detta
betalar gruvföretaget en månadsavgift för. Gruvan sparar därmed kostnader för

lagerhållning och förvaring samtidigt som operatörerna kan lita på att de har rätt
utrustning. Eftersom Atlas Copcos intäkter baseras på antal borrade meter per månad
har båda parter intresse av att uppnå bästa möjliga resultat.

Atlas Copco Secorocs områdeschef Dave Cooke: ”Med det tidigare systemet hade
man små lager i gruvan ifall leveranserna inte skulle komma i tid, men efter bara fyra
månader med det nya servicesystemet förekommer inte längre några lager under jord.”
Seppo Haapamaki som samordnar borrning och sprängning i koppar- och zinkgruvan
Falconbridge’s Kidd Creek i Timmins, Ontario, kommenterar: ”Systemets tillförlitlighet
har varit enastående. Tidigare var operatörerna tvungna att slipa sina borrkronor själva.
Nu när vi har överlåtit ansvaret på leverantören är borrkronorna tillgängliga omedel-
bart och våra anställda kan koncentrera sig på borrningen.”

En servicetekniker från Atlas Copcos serviceverkstad levererar utrustning till samt-
liga 28 aktiva gruvområden. Han kör till gruvans lägsta nivå och jobbar sig sedan suc-
cessivt upp till ytan där använd utrustning tas tillbaka till verkstaden för att slipas eller
repareras.

Al Grydsyk, chef gruvans lager- och leveransservice, säger: ”Det nya systemet har
avlastat serviceverksamheten avsevärt. Att transportera allt det här materialet upp och
ner var väldigt arbetskrävande.”

Kanada

Skräddarsydd 
service vinner mark
I stället för att betala för varje använd borrkrona
betalar ett stort kanadensiskt gruvföretag per bor-
rad meter. Denna skräddarsydda service förbättrar
resultatet och reducerar kostnaderna, samtidigt
som den gynnar ett starkt intresse av att nå bästa
möjliga resultat gemensamt.

En lösning – inte bara en produkt
Atlas Copcos strategi för ”användningen av produkten” garanterar att Gruppen deltar
ännu mer aktivt i kundernas affärsverksamhet. När kunderna erbjuds en lösning och
inte bara en produkt kan de koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Intäkterna från
användningen av produkterna har ökat år efter år, vilket gör Gruppen mindre sårbar för
svängningar i efterfrågan.

”Användningen av produkten” omfattar service och underhåll, reservdelar och till-
behör, förbrukningsvaror och maskinuthyrning.



Redo för det  

FOKUS PÅ RYSSLAND



 nya Ryssland

Tillväxt är avgörande för att säkra lönsamhet på lång sikt. Varje operativ verksamhet
inom Atlas Copco-gruppen följer en beprövad utvecklingsmodell: först stabilitet,
därefter lönsamhet och slutligen tillväxt. 

Ryssland är ett av flera länder där Gruppen har möjlighet att stärka sin position
ytterligare. Detta enorma land som breder ut sig över två världsdelar och sträcker
sig över 10 tidszoner har cirka 148 miljoner invånare. 
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Pnevmatikas maskinfabrik i Sankt Petersburg
grundades av den amerikanska ingenjören
Johan Lenke. Här tillverkades handverktyg som
baserades på Chicago Pneumatics teknologi.
Atlas Copco köpte Chicago Pneumatic 1987.



D   är främst koncen-
trerad till Volga-regionen, i den europeiska delen
av Ryssland. Branschen sysselsätter omkring 

300 000 personer och har en årlig omsättning på drygt 45
miljarder kronor.

En av de största anläggningarna är ryska AvtoVAZ
(Volga-fabriken) som tillverkar LADA, ett varumärke som
är känt även utanför Ryssland. Företaget som grundades
1970 har haft en enorm tillväxt. Under 2001 firade företaget
att man producerat 20 miljoner bilar och under 2002 upp-

nåddes en årsproduktion på 700 000 bilar. Var 22:a sekund
ser en ny bil dagens ljus.

AvtoVAZ använder många olika pneumatiska monte-
ringsverktyg från Atlas Copco för att dra åt skruvar och
muttrar. När de för några år sedan beslutade sig för att 
förbättra kvaliteten installerades den elektriska mutter-
dragaren Tensor® S. ”Införandet av mutterdragaren för-
bättrade monteringskvaliteten och därmed också bilens
säkerhet. Samtidigt förbättrades arbetsmiljön när vibratio-
ner och buller minimerades”, säger Igor Spektrov, chef för
verktygsanalysavdelningen inom slutmonteringen vid
AvtoVAZ. Efter den första installationen investerade Avto-
VAZ i ytterligare verktyg och när de etablerade ett samrisk-
bolag med General Motors för att tillverka stadsjeepen
Chevi-Niva utrustades hela anläggningen med Tensor® S
elverktyg för de säkerhetskritiska tillämpningarna. Det 
tog bara ett år från byggstart tills den första bilen lämnade
monteringslinan.

Även andra biltillverkare i väst har uppmärksammat
den växande ryska marknaden och de har etablerat tillverk-
ning lokalt. ”Vi är glada över att kunna stödja projekt från
kunder som BMW, GM, Ford och Scania. Deras kvalitets-
krav och normer ligger på samma höga nivå som överallt
annars och vi är övertygade om att vi har förmåga att ge
våra kunder mycket god service”, säger Vitaly Markelov,
produktchef på Atlas Copco Tools and Assembly Systems.

Ökade säkerhetskrav
Ryssland har cirka 148 miljoner invånare och den ryska fordonsindustrin tillverkar
årligen 1,3 miljoner bilar. 95% tillverkas för att möta den inhemska efterfrågan.

Inbyggd intelligens
En bil innehåller mer än 2 000 skruvar och bultar. Varje
skruv måste dras åt med rätt vridmoment, eftersom för

högt eller för lågt vridmoment kan orsaka brott i
densamma när bilen befinner sig ute på vägen.
Tensor® elektriska mutterdragare har inbyggd
intelligens och kan programmeras så att de med
extremt hög noggrannhet kontrollerar exakt vil-
ket vridmoment som genomförs på ett förband.
De moment som Tensor® S har utfört kan spåras
och det är därför mutterdragaren i synnerhet

används där säkerhetskraven är extremt
höga, som vid montering av säkerhetsbälten,
hjulaxlar och krockkuddar.

I Ryssland långt
före revolutionen
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Atlas Copco, som då hette Atlas Diesel, öppnade
sitt första utlandskontor i Moskva.

Den ryska revolutionen störtar Tsar Nikolaus II
och en kommunistisk stat grundas. Affärs-
och försäljningsmöjligheter stannar av och
Atlas Copcos verksamhet avvecklas. Att

tvingas överge en marknad och dess kunder är något mycket
sällsynt i företagets historia, därför känner Atlas Copco en viss
stolthet över det faktum att det krävs en revolution för att få
Gruppen att ta ett sådant steg.

> >

“Var 22:a sekund ser en ny bil från AvtoVAZ dagens ljus.”



> Atlas Copcos avdelning för försäljning till Central-
och Östeuropa satsar på Sovjetunionen, främst
på branscher som inbringar hårdvaluta, såsom
metallgruvor, fordonsindustri och skeppsvarv.

Första ordern från gruvområdet i Norilsk. 
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Det nya företaget Atlas Copco International AB
bildas för att, från Sverige, sköta den ryska
marknaden.

Eftersom marknaden inte växer på ett enhetligt
sätt etableras ett representationskontor i Moskva.
Detta får tillåtelse att genomföra säljaktiviteter
på försök, utan att betraktas som ett i skatte-
hänseende permanent företag i Ryssland.

  >

S   är inte nytt – Atlas
Copco har levererat gruvutrustning till Norilsk
Nickel i mer än 30 år. Den kärva sibiriska miljön sät-

ter i högsta grad utrustningen på prov och där ingår
hundratals maskiner från Atlas Copco:
lastmaskiner, ort- och tunneldrivningsag-
gregat, produktionsborrningsaggregat,
utrustning för stigortsborrning samt pro-
spekteringsutrustning. Atlas Copco uppfyl-
ler inte bara utrustningsbehoven, utan bistår även med
experthjälp och hjälper kunden lösa borrnings- och bryt-
ningsproblem. Driftpersonalen vid Norilsk Nickel utbildas
genom både teoretiska och praktiska övningar och att

öppna ett servicecenter blev därför ett naturligt steg för att
utveckla samarbetet ytterligare.

Servicecentret har 12 anställda från Atlas Copco, varav
fem serviceingenjörer som är stationerade vid gruvorna. De

går under jord flera gånger i veckan för att inspektera Atlas
Copcos maskiner och kontrollera driften (underhållspro-
gram, reparationer och liknande). En gång i veckan över-
lämnar de sina rapporter till gruvledningen.

Ett steg närmare 
Norilsk Nickel, världens största nickelgruva, har ett nära samarbete med Atlas
Copco, som var det första utländska företag som etablerade ett servicecenter 
i Sibirien, 30 mil norr om Polcirkeln.

”På vintern måste motorn vara igång hela 
dagen – annars går den inte att starta igen.”
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”För gruvorna runt Norilsk finns det två viktiga fördelar
med att ha ett servicecenter. De kan betala i lokal valuta
och de behöver inte heller vänta i flera månader på att få
byta ut en reservdel. De kan mer eller mindre köpa den i
butiken”, säger platschefen Jean-Paul Dutillieul.

Isande kallt
Jean-Paul Dutillieul är belgare, men han har bott i Sibirien i
mer än två år. ”Under två sommarmånader gör polarljuset
natten lika ljus som dagen. Ibland på kvällarna har teamet
grillfest ute på tundran, men under en stor del av året är det
emellertid en lång, mörk, snöig och mycket, mycket kall

vinter som råder.
Temperaturen
kan krypa under
–55°C.” Dutilli-
eul påpekar att
jämfört med livet
på andra ställen
är mycket tvärtom

i Norilsk. ”En tjän-
stebil brukar

betraktas som en
förmån, men här är

det en börda”, säger
han och skakar på huvudet. ”I Sibirien ansvarar service-

ingenjörerna för bilarna, eftersom de behöver dem för att
komma till gruvorna. Sex månader om året måste de gå upp
klockan fem. Med snöskoveln i ena handen tar de bussen till
Norilsk, där Atlas Copco hyr två garage. När de har skottat
rent framför garageporten och startat bilmotorn är det dags
att köra kollegorna till jobbet. På vintern måste dessutom
motorn vara igång hela dagen – annars går den inte att starta
igen. Serviceingenjörerna tillbringar med andra ord tre tim-
mar med att pendla innan de kommer till jobbet på morgo-
nen och på kvällen måste de göra alltihop en gång till.”

Dutillieul bor i Talnakh, 4 mil från Norilsk. Genom att
ha servicecentret i Talnakh kommer företaget närmare tre
av sina största kunder, vilka använder merparten av Atlas
Copcos maskinpark. Servicecentrets verkstad som finns
ovan jord är bättre och enklare att använda än de verkstä-
der som finns under jord där miljön inte är lika ren. ”Nu
kan vi sköta om våra kunder på ett förstklassigt sätt och
tillhandahålla ordentlig service, precis som Atlas Copco
gör i andra delar av världen”, tillägger Dutillieul.

Trots de hårda villkoren tycker han ändå om Sibirien,
tack vare den vänliga ryska mentaliteten och den goda
atmosfären som råder bland människorna.

Säljbolaget ZAO Atlas Copco, ett privat aktie-
bolag, bildas och får sin bas i Moskva. Inom
ramen för detta företag etableras en mindre
monteringsverksamhet för kompressorer, vilken
dock lades ner i samband med den ekonomiska
krisen i Ryssland 1998.

ZAO Atlas Copco öppnar lokalkontor i
St Petersburg (1998), Jekaterinburg (1999)
och Norilsk (2000). Medan de två förstnämnda
huvudsakligen är säljkontor är det senare även
centrum för den omfattande serviceverksam-
het som betjänar gruvorna i Norilsk-området.

 >

Norilsk Nickel är Rysslands största producent av ädla metaller
och icke järnhaltiga metaller. Företaget producerar en femte-
del av världens nickel och platina, 60% av allt palladium och
en avsevärd mängd rodium, kobolt och koppar.

Att flyga från Moskva till Norilsk tar fyra timmar, dess-
utom tillkommer en tidsdifferens på ytterligare fyra timmar.

Det finns inga alternativa resvägar eftersom vägar och järn-
väg saknas. Norilsk var ett fångläger fram till slutet av 1950-
talet, men staden förblev stängd ända fram till början av
1990-talet, då utlänningar fick börja besöka området. Fort-
farande krävs dock särskilt tillstånd.

Produktion av ädla metaller och icke järnhaltiga metaller

Jean-Paul Dutillieul

Nordpolen

Norilsk

Volga

Moskva

Stockholm

Polcirkeln
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Säljbolaget flyttar till en ny modern byggnad i
Moskva. Ett servicecenter öppnas i Norilsk-
området.

Förberedelser görs för att etablera leasing-
verksamhet i Ryssland och för detta ändamål
bildas företaget Atlas Copco Customer 
Leasing AB.

  >

I  -, som är ett av Econi-
kas fyra affärsområden, praktiskt taget enbart rysk
utrustning. Det har förändrats. Nu säljer eller hyr

företaget ut mer än 20 varumärken över hela Ryssland,
Ukraina och Kazakstan.

”För att sälja ett varumärke med så stark profil som det
här, krävs att både vår säljpersonal och vår serviceavdel-
ning har fått bra utbildning av Atlas Copco”, säger Kirillov.
”Vår erfarenhet är att kunderna egentligen inte vet vad de
vill köpa. Först när vår säljare ställt flera frågor inser kun-
derna ofta att de faktiskt behöver en annan kompressor än
vad de ursprungligen trodde. Ibland kan det vara en billi-
gare modell, ibland en dyrare. Vad resultatet än blir anser vi
att det är mycket viktigt att vi kan leda kunderna till den
bästa lösningen.”

”En del av affären när man säljer en kompressor är den
service som ges efteråt och vår fokusering på service är
mycket viktig för våra kunder, i synnerhet när det rör ett
varumärke med stark profil”, säger han.

Företaget är just nu i färd med att köpa mark söder om
Moskva för att bygga en ny anläggning med en stor utställ-
ningshall, kontor och lager. ”Som en del i vår satsning på
informationsteknologi kan vi nu se lagernivåerna i realtid”,
framhåller Kirillov. ”Och genom att sköta marknadsföring
och försäljning online reducerar vi pappersarbetet, ringer
färre telefonsamtal och sänker våra kostnader.”

Med bästa
lösningen i sikte

”Econika-Techno började sälja Atlas Copco- kompressorer 1997, när det lokala 
priset på en kompressor hade sjunkit från att vara 10 gånger så högt som för en
inhemsk, till endast 3 till 5 gånger så högt”, säger Vadim Kirillov, VD och en av de
fem grundarna av holdingbolaget Econika.
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Från order till leverans
För kunderna har pålitliga leveranser högsta prioritet. Genom att avskaffa lokala lager
och fokusera på en anpassad och flexibel produktion vinnlägger sig Atlas Copco
om att erbjuda en ypperlig leveransservice. En förstklassig försäljningsservice gör
det enkelt för kunderna att göra affärer med Atlas Copco.

I 15 länder
Atlas Copco-gruppen tillverkar och monterar produkter 
i 15 länder i fem världsdelar. Tillverkningen är koncentre-
rad till USA, Belgien, Sverige, Tyskland och Frankrike. De
flesta leverantörer av kärnkomponenter för monteringen
har sin verksamhet i närheten av Atlas Copcos tillverk-
ningsanläggningar. 

Inom några få dagar
Brådskande beställningar av reservdelar
finns i lager och kan levereras samma dag.
Hur lagret ska fyllas på bestäms av order-
ingången och nivån på efterfrågan. Exem-
pelvis finns inga standardkompressorer i
lager, utan de monteras och levereras
inom några dagar efter att kunden beställt.
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Distributionscentra 
i Europa och USA
Atlas Copco har några få väl-
etablerade distributionscentra 
i Europa och i USA. Dessa är 
specialiserade på hela logistik-
och leveranskedjan och de ansvarar för all godshantering, från det att varorna
kommer till lagret tills de når kunden.

Airpower Service Center

Airpower Service Center i Antwerpen, Belgien, är ett globalt logistik- och distri-
butionscenter för affärsområdet Kompressorteknik. Servicecentret upprättar
frakt- och exportdokument för maskiner och de sköter hela leveranskedjan av
reservdelar. Deras fullständigt integrerade och automatiserade orderbehand-
lingssystem erbjuder dessutom sökning och spårning via Internet. De får en
order var femte sekund och med 62 000 artiklar är det viktigt att så mycket som
möjligt sköts automatiskt närhelst det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
Varje dag skickar de mer än 2 500 paket som väger från 100 gram till 15 ton.

Power Tools Distribution (PTD)

Dagligen levereras verktyg till Power Tools Distributions i Hoeselt, Belgien.
Från början arbetade PTD för en division, men 11 år senare betjänar de fem
divisioner inom två affärsområden, vilket omfattar 10 produktionsenheter och
cirka 800 underleverantörer. PTD är certifierat enligt ISO 9002 och ISO 14001.
De har 180 anställda som hanterar ett lager med mer än 65 000 olika artiklar,
så som verktyg, reservdelar och tillbehör.

Felfria leveranser
Vid monteringslinorna använder Atlas
Copco ofta det så kallade kanban-systemet.
I fabriken finns inget traditionellt lager, utan
monteringslinorna får dagliga leveranser
från sina leverantörer, vilka också ansvarar
för att leveranserna till fabriken är felfria.

Om man går längs en monteringslina kan
man se hur arbetslagen arbetar och hur
maskinerna växer fram, antingen det är
kompressorer eller borriggar.
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Daglig direkt 
distribution
Både Airpower Service
Center och Power Tools 
Distribution (PTD) arbetar
enligt konceptet DDD, daglig
direktdistribution. 

Airpower Service Center

Inom Europa innebär DDD att alla kunder, stora som
små, oberoende av var de finns, har tillgång till hela sortimentet av
lagerförda produkter, tillbehör och reservdelar inom 24 timmar.
Trots transporttiden men tack vare den gynnsamma tidsskillnaden
är det möjligt för en kund i USA att få sina reservdelar levererade
från Belgien inom 48 timmar. Airpower
Service Center har infört ”tidsramar”
för kunderna. Det innebär att om en kund
beställer inom sin tidsram garanterar Air-
power Service Center att reservdelarna
plockas, packas och sänds samma dag. Den
genomsnittliga tiden från order till avsändning är bara
3–4 timmar.

Power Tools Distribution (PTD)

PTD skickar gods till mer än 110 länder, med leveran-
ser till 24 länder i Europa och Nordamerika. DDD-konceptet
innebär att alla kunder, stora som små, oberoende av var de finns,
får tillgång till hela sortimentet av produkter, tillbehör och reserv-
delar samma dag. Alla order som tas emot före klockan 16 lokal tid
plockas, packas, sänds iväg och faktureras samma dag. Tiden från
order till leverans är mellan 24 och 48 timmar beroende på var kunden
har sin verksamhet. Tack vare DDD-systemet kan de divisioner PTD
arbetar med erbjuda branschens bredaste produktsortiment i form
av tillgänglighet och snabbhet.
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Några få integrerade speditörer
Plock- och packsedlar, transporthandlingar, fakturor etc trycks på det språk som gäller för
produktens destination.

Dagligen lämnar 50 långtradare Airpower Service Center för vidare transport med flyg, 
båt eller lastbil. Huvudprincipen är att använda få, men fullständigt integrerade speditörer.

PTDs transportkoordinatörer har ett väl utvecklat nätverk till sitt förfogande. Spedi-
tionsföretagen inom detta nätverk har valts mycket omsorgsfullt med utgångs-

punkt från effektiviteten i deras organisation.

Spåra ordern
På en personlig hemsida kan kunden spåra var ordern eller
leveransen befinner sig. Från det att han eller hon gör beställ-
ningen fram tills mottagaren fysiskt får paketet kan ordern 
följas, från beställning till leverans.
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F      och lönsam
hantering av förbrukningsvaror har Maskinuthyr-
ning förbättrat sin logistik och sin distributionsstra-

tegi av de förbrukningsvaror som säljs i hyresdepåerna.

Inköpsprocessen har centraliserats och nu finns det endast
en handfull inköpare i stället för mer än 1 000. Antalet
leverantörer har också reducerats, från 1 200 till 120 särskilt
utvalda leverantörer. Det har minskat antalet inköpsorder
med en fjärdedel och ytterligare en halvering planeras till
slutet av 2003. ”Som ett resultat får vi bättre inköpspriser
samtidigt som vi minskar kostnaderna tack vare de effekti-
vitetsvinster vi får inom administration och drift”, säger
Åke Larsson, chef för distributionen inom affärsområdet
Maskinuthyrning.

Ett centrallager
Sex regionala lager har ersatts av ett centrallager i Mem-
phis. Denna centralisering har, i kombination med att leve-
rantörer levererar direkt till depåerna, gjort flödet mycket
mer effektivt och det kapital som är bundet i lager har
reducerats.

En fraktpolicy har utvecklats och tagits i bruk och pris-
avtal har tecknats med några huvudtransportörer. Dess-
utom har man funnit synergi-
effekter när Maskinuthyrning
samordnar sina transporter
med Milwaukee Electric
Tool.

”Den största fördelen med
det förbättrade flödet är att
Maskinuthyrning kan erbjuda
kunderna ännu bättre ser-
vice”, säger Larsson.

Effektivare hantering
av förbrukningsvaror

I hyresdepåerna erbjuder Maskinuthyrning inte bara uthyrning av utrustning, utan
de säljer också förbrukningsvaror och begagnad utrustning. I sortimentet finns allt
från säkerhetsartiklar och tillbehör till utrustning som generatorer, elverktyg och
handskar. Kort sagt, kunderna kan finna både hyresutrustning och allt annat de kan
behöva för att göra ett bra jobb.
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Samordning 
som lönar sig

E  som erbjuder sådan service är Atlas
Copco ASAP Europa. Företaget har cirka 250
anställda och erbjuder säljbolag i 15 europeiska

länder administrativa tjänster inom exempelvis informa-
tionssystem, redovisning, rapportering och personal-
administration.

”Vår upfattning är att allt kan göras på ett ännu bättre
sätt. En ökad effektivitet plus en högre kvalitet är lika med
ett lägre pris för våra kunder”, säger Anna-Karin Stenberg,
VD för Atlas Copco ASAP Europa (ASAP). Standardi-
sering och kontinuerliga förbättringar är bra exempel på
hur ASAP sparar pengar åt säljbolagen.

ASAP lägger ned stor kraft på att förbättra infrastruktu-
ren för informationsteknologi. Standarddatorer, standard-
system och färre servrar håller utrustningskostnaderna
nere, samtidigt som installation och underhåll blir enklare
med standardiserade system.

Ett av projekten inom redovisningsområdet kallas
”Quality Fast Closing”. Det ska få medarbetarna att konti-
nuerligt stämma av bokföringen under månaden i stället
för att skjuta upp det till månadens slut. Genom att följa

en anpassad checklista sker avstämningen i rätt tid, vilket
ger mer tid för att analysera uppgifterna. Ett kontinuerligt
arbetsflöde har en framskjuten plats när rutiner ska
utvecklas.

”För att öka effektiviteten ytterligare deltar en del av våra
medarbetare i grupper som avsätter upp emot 20% av sin
tid för att utveckla nya, ännu bättre rutiner. Samarbete över
gränserna sker genom traditionella möten, virtuella möten
och telefonkonferenser”, säger Stenberg. ”Det är härligt att
se hur människor växer när de når sina mål.”

ASAP hjälper ett stort antal europeiska företag, däri-
bland sköter man administrativa uppgifter åt säljbolagen i
Essen, Tyskland.

”Ett effektiviserat arbetsflöde i kombination med att de
administrativa tjänsterna för våra sex företag sköts gemen-
samt har börjat ge effektivitetsvinster”, säger Yngve Revan-
der, VD för Atlas Copco Tools Centraleuropa i Essen.

Fler servicefunktioner
Uppdraget för Atlas Copcos serviceföretag är enkelt: 
De ska erbjuda tjänster med högre kvalitet, på kortare
tid än tidigare och till lägre pris. Vid sidan av ASAP finns
det även andra serviceföretag inom Atlas Copco-grup-
pen. Internbanken erbjuder Gruppen skräddarsydda
banktjänster och Industria är ett internt försäkrings- och
riskhanteringsföretag. Inom affärsområdet Maskinut-
hyrning finns ISP, vars uppdrag liknar det Atlas Copco
ASAP Europa har. Det finns även ASAP-organisationer 
i andra länder och regioner.

Förutom att kontinuerligt öka effektiviteten i verksamheterna samordnar Atlas
Copco-gruppen sina servicefunktioner, där större volymer kan förbättra effektivi-
teten. Den direkta fördelen är att säljorganisationen helt kan koncentrera sig på
sina kunder.



Nordamerika

Sydamerika
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Atlas Copco-gruppen

Med visionen att
vara världsledande

För att säkerställa långsiktig lönsamhet har tillväxt högsta prioritet inom Atlas
Copco-gruppen. Målet är att växa i genomsnitt 8% per år under en konjunktur-
cykel. Tillväxtfrämjande strategier är marknadsexpansion, användningen av 
produkterna, produktutveckling och flervarumärkesstrategi.

Vision och mål
Atlas Copcos vision är att bli och förbli den kunden tänker
på först och även väljer. För att vara ledande inom sina
respektive verksamhetsområden strävar Atlas Copco efter
att samtliga produkter och tjänster ska öka kundernas pro-
duktivitet och konkurrenskraft, för att därigenom bli den
partner och leverantör som kunderna föredrar. Alla divisio-
ner ska dessutom vara ledande inom miljöarbetet. Det över-
gripande målet är att uppnå en avkastning på sysselsatt
kapital som alltid överstiger Gruppens totala kapitalkostnad.

Finansiella mål för nästa konjunkturcykel:
• att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt på 8%,
• att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15%,
• att kontinuerligt öka effektiviteten av rörelsekapitalet, det vill
säga lager, kundfordringar och utnyttjandet av hyresflottan.

Sammantaget kommer detta leda till att Gruppen 
kontinuerligt skapar ett ökat aktieägarvärde. För att nå
dessa mål följs den beprövade utvecklingsmodellen som
gäller för varje operativ verksamhet inom Gruppen,



Afrika/Mellanöstern

Asien/Australien

Europa

Fördelning av fakturering per affärsområde och region

■ Kompressorteknik
■ Maskinuthyrning

■ Industriteknik
■ Anläggnings- och gruvteknik
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nämligen stabilitet först, därefter lönsamhet och slutli-
gen tillväxt.

De senaste fem åren har den årliga tillväxten varit i
genomsnitt 9,6%, främst till följd av företagsförvärv. Under
samma period var Gruppens rörelsemarginal i genomsnitt
12,4%. År 2002 var rörelsemarginalen 11,1% (12,0).

Strategier
Gruppen fokuserar på organisk tillväxt, stödd av utvalda
förvärv.

En grundlig marknadsbearbetning och expansion ska
åstadkommas genom att erbjuda nya produkter som är
utvecklade inom Atlas Copcos kärnområden, finna nya till-
ämpningar i nya marknadsnischer, vilket breddar utbudet
och förstärker marknadsnärvaron och/eller genom att för-
värva företag med kompletterande produkter och/eller
tjänster. De asiatiska marknaderna står i fokus tillsammans
med Östeuropa och USA.

Gruppen ska också öka den fakturerade försäljning som
är relaterad till användningen av produkten, det vill säga ser-
vice och underhåll, reservdelar och tillbehör, förbruknings-
varor samt uthyrning. Detta hjälper Gruppen att skapa en
djupare relation med sina kunder och säkerställer ett ännu
större engagemang i kundernas verksamhet.

Utvecklingen av Gruppens produkter och kärnverksam-
heter säkerställs genom kontinuerliga förbättringar på
befintliga områden och genom innovationer. Kontinuerliga
förbättringar av tillverkning, produkter, marknadsföring,
organisation och arbetsflöden syftar till att förbättra kund-
servicen och säkerställa lönsamhet på kort sikt. Banbrytande

innovationer är ett sätt att behålla företagets goda konkur-
rensförmåga och maximera resultatet långsiktigt. Gruppen
ger sitt starka stöd till specifika projekt som gynnar tekniska
innovationer i fråga om teknik, koncept och metoder.

Gruppens strategi att använda flera varumärken spelar
en viktig roll. För att bättre kunna tillfredsställa kundernas
specifika behov, differentieras produkter och tjänster och
de marknadsförs under olika varumärken genom skilda
distributionskanaler. Gruppen fokuserar på utvecklingen
av dessa försäljningskanaler och varumärken. Atlas Copco-
gruppen äger mer än 20 varumärken. Varje varumärke har
en tydlig roll och de försvarar sin plats genom att bidra till
omsättningen och resultatet för sin specifika verksamhet.

Marknadsnärvaro i närmare 150 länder
Atlas Copco-gruppen har en stark global marknads-
närvaro. Atlas Copco tillverkar och monterar produkter i
15 länder. Tillverkningen är främst koncentrerad till USA,
Belgien, Sverige, Tyskland och Frankrike.

Produkterna marknadsförs av Gruppens egna försälj-
ningsorganisationer i omkring 70 länder och genom distri-
butörer och servicenät i ytterligare 80 länder.

Ett av målen är att ha samma närvaro i fråga om försälj-
ning, service och produktion i var och en av Gruppens
huvudregioner: Europa, Nord- och Sydamerika samt
Asien. Under de senaste åren har Atlas Copcos närvaro i
Asien ökat mycket snabbt och en stor del av denna tillväxt
beror på framgångarna i Kina.

De nord- och sydamerikanska marknaderna svarar för
51%  (55) av Gruppens fakturerade försäljning, den 



europeiska marknaden för totalt 32% (30) och Asien/
Australien för 12% (11).

Användningen av produkten ökar i betydelse
Gruppens strategi för tillväxt genom ökad försäljning
som är relaterad till användningen av produkten, såsom
service och underhåll, reservdelar och tillbehör, förbruk-
ningsvaror samt maskinuthyrning, uppvisar en samman-
tagen god utveckling. I strategin ingår grundkonceptet att
öka serviceutbudet under produktens livslängd för att
därigenom säkra konkurrenskraften. Samtliga affärsom-
råden erbjuder uthyrning, inte bara affärsområdet
Maskinuthyrning.

Trenden att hyra i stället för att äga lever vidare även om
den påverkats av den rådande lågkonjunkturen. Företagen
letar efter leverantörer som erbjuder ett koncept snarare än
en produkt. Att tillhandahålla maskinuthyrning ligger i
linje med Atlas Copcos strategi och gör det möjligt för
Gruppen att komma närmare slutanvändaren, vilket i sig
har ett betydande värde.

Trots eftermarknadens tillväxt är Gruppen fortfarande
känslig för konjunktursvängningar när det gäller investe-
ringar i kapitalvaror inom olika delar av den offentliga och
den privata sektorn, såsom tillverkningsindustri, infra-
struktur och gruvdrift.

De betydelsefulla kundgrupperna inom tillverknings-
respektive processindustrin efterfrågar och investerar i kom-
pressorer, industriverktyg och monteringssystem. Även
kunder inom anläggnings- och gruvindustrin investerar i
utrustning, såsom borriggar, borrverktyg, spett, portabla
kompressorer och generatorer. Investeringar i stora bygg- och
anläggningsprojekt, såsom infrastruktur, järnvägar och kraft-
verk, är ofta beroende av politiska beslut. Inom den privata
sektorn kan emellertid underliggande bygg- och anläggnings-
aktiviteter, räntor, metallpriser och lager av metaller påverka
investeringarna inom anläggnings- och gruvindustrin.

Slutligen kan konstateras att när försäljningen av
investeringsvaror ökar brukar normalt sett även efterfrågan
på förbrukningsvaror och service öka. Kunderna har ett
kontinuerligt behov av verktyg, reservdelar, borrkronor och
tillbehör, vilket innebär att efterfrågan på dessa produkter
och tjänster är relativt stabil jämfört med själva investe-
ringsvaran som uppvisar en mera cyklisk efterfrågan. Den
gradvisa förskjutningen mot mer förbrukningsvaror och
service har därför en stabiliserande effekt på Atlas Copcos
totala resultat.

Eftermarknaden utgör omkring 35% av omsättningen
inom affärsområdet Kompressorteknik, drygt 90% inom
Maskinuthyrning, 23% inom Industriteknik och 56% inom
Anläggnings- och gruvteknik.
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Kompressorteknik 33%

Maskinuthyrning 27%

Industriteknik 24%

Anläggnings- och 
gruvteknik 16%

Försäljning per affärsområde

Nordamerika 48%

Sydamerika 3%

Europa 32%

Afrika/Mellanöstern 5%

Asien/Australien 12%

Geografisk fördelning av försäljningen

Gruvindustri 8%

Bygg- och anläggnings-
industri 38%

Tillverkningsindustri 24%

Processindustri 13%

Serviceindustri 7%

Övriga 10%

Försäljning per kundkategori

0201009998 0201009998

Tillväxt

Medelvärde 98-02

Mål
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1998 Förvärv: Ceccatos kompressorverksamhet, Italien (CT);
JKS Boyles, Kanada (CMT).
Avyttring: Robbins, USA (CMT).
1999 Förvärv: Rand-Air, Sydafrika (CT); ABIRD BV, Neder-
länderna (CT); Rental Service Corporation, USA (RS); Tool
Technics NV, Belgien (IT). 
Avyttring: Atlas Copco Controls, Sverige (IT).
2000 Förvärv: Diverse mindre uthyrningsföretag, USA (RS);
Hobic Bit Industries, Kanada (CMT).

Avyttring: Atlas Copco Rotoflow, USA (CT).
2001 Förvärv: Christensen Products, USA (CMT); Masons,
Storbritannien (CT); Grassair, Nederländerna (CT); diverse
mindre uthyrningsföretag, USA (RS).
2002 Förvärv: MAI-Ankertechnik, Österrike (CMT); Liuzhou
Tech Machinery, Kina (CT); Krupp Berco Bautechnik, Tysk-
land (CMT).
Avyttring: Revathi, Indien (IT).

Viktiga förvärv och avyttringar 1998–2002

Primära faktorer som påverkar Atlas Copco-gruppens försäljning
Uthyrning, förbrukningsvaror 

Utrustning 45% och övrig eftermarknad 55%

Industriinvesteringar

Metall- och malmproduktionGruvinvesteringarGruvindustri

Anläggnings-
industri

Bygg och anläggning/outsourcingInfrastrukturprojekt

Industriproduktion
Tillverknings-
industri

Styrelse

VD och koncernchef

Verkställande ledning och staber

Kompressorteknik Maskinuthyrning Industriteknik Anläggnings- och
gruvteknik

Industrikompressorer

Portabla kompressorer

Generatorer

Specialanpassad uthyrning

Gas- och process-
kompressorer

Maskinuthyrning

Försäljning av reservdelar 
och tillbehör

Industriverktyg

Monteringssystem

Professionella elverktyg

Borriggar

Bergborrverktyg

Entreprenadutrustning

Lastmaskiner

Airtec

Portable Air

Industrial Air

Oil-free Air

Gas and Process*

Rental Service 
Corporation

Milwaukee 
Electric Tool

Atlas Copco 
Electric Tools

Atlas Copco Tools and
Assembly Systems

Chicago Pneumatic

Atlas Copco Rock
Drilling Equipment

Atlas Copco Craelius

Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco 
Construction Tools

Atlas Copco Wagner

Divisioner

Produktområden

Affärsområden

Organisation

* Divisionen hette till och med den 31 december 2002 Atlas Copco Applied Compressor and Expander Technique.
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% av fakturerad 
försäljning Affärsidé Registrerade varumärken
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33%

16%

24%

27%

Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför
och säljer oljefria och oljeinsprutade kompressorer,
portabla kompressorer, gas- och processkompres-
sorer, expansionsturbiner, elgeneratorer, luft-
behandlingsutrustning (t ex tryckluftstorkar, kylare
och filter), luftstyrningssystem och en mängd
olika eftermarknadsprodukter. Affärsområdet har
avancerade forsknings- och utvecklingsresurser
inom sina tekniska kärnområden, samt monte-
ringsanläggningar och tillverkningskapacitet för
produktion av kompressorelement och andra
huvudkomponenter. Dessutom erbjuder affärs-
området en specialiserad uthyrning av kompres-
sorer och generatorer.

Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar
och marknadsför bergborriggar, bergborrverktyg,
tunnel- och gruvutrustning, ovanjordsutrustning,
bygg- och anläggningsutrustning samt utrustning
för prospekteringsborrning och geotekniska till-
lämpningar.

Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknads-
för kraftfulla industriverktyg och monterings-
system samt professionella elverktyg. Affärs-
området tillgodoser behoven vid avancerad
tillverkning inom fordons- och flygindustrin,
industriellt underhåll samt lättare bygg- och
anläggningsinstallationer.

Maskinuthyrning tillgodoser kundernas behov av
maskinuthyrning, försäljning av ny och begagnad
utrustning samt underhåll och service genom sitt
nät av mer än 500 hyresdepåer i USA, Kanada och
Mexiko. Ambitionen är att erbjuda ett omfattande
utbud av högkvalitativa produkter och tjänster,
främst till bygg- och anläggningsindustrin respek-
tive tillverkningsindustrin. Rental Service Corpo-
ration är det näst största maskinuthyrningsföreta-
get i Nordamerika.

I korthet
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Kunder/tillämpningar Karakteristika Viktiga händelser under 2002

Produkterna är avsedda för ett brett spektrum av
tillämpningar där tryckluft används antingen som
kraftkälla eller som luft med en aktiv roll i industri-
ella processer. Ren, torr och oljefri luft av hög kva-
litet efterfrågas i tillämpningar där tryckluft kommer
i direkt kontakt med slutprodukten. Luftbehandlings-
utrustningen levereras antingen helt integrerad i
kompressorpaketet eller kan installeras separat.
Portabla kompressorer och motordrivna genera-
torer är en tillförlitlig kraftkälla för maskiner och
verktyg inom bygg- och anläggningssektorn, men
även i ett stort antal andra industriella använd-
ningsområden. Gas- och processkompressorer
samt expansionsturbiner levereras till olika
processindustrier.

Den fortsatta framgången för Kompressorteknik
och dess världsledande position inom branschen
har sin grund i Atlas Copcos filosofi att vara och
förbli kundens främsta samarbetspartner och
förstahandsval genom produktinnovationer och
ett engagerat samarbete. Affärsområdet har en
stark position som upprätthålls och vidareutvecklas
genom kontinuerlig forskning och utveckling
inom kompressorteknologi samt inom områden
med anknytning till energibesparing och miljö-
vård. All betydande tillverkning är certifierad
enligt ISO 9001 för kvalitetsstyrning och ISO
14001 för miljöledningssystem.

• Kontinuerligt flöde av innovativa produkter.

• Expansion på nya marknader.

• Förvärv av Liutech i Kina.

• Nytt laboratorium för små och medelstora
industrikompressorer.

Produkterna säljs, hyrs ut och underhålls med
inriktning mot bygg- och anläggningsföretag,
stora infrastrukturprojekt, stenbrott och gruvföre-
tag över hela världen. Affärsområdet har tillverk-
ning främst i Sverige, Sydafrika, USA, Kanada
och Indien.

Verksamheten inom Anläggnings- och gruvteknik
baseras på affärsområdets goda rykte som global
leverantör av produkter för anläggnings- och
gruvindustrin. Målsättningen är att säkerställa
positionen som marknadsledare när det gäller
kvalitet, tillförlitlighet, produktivitet, service, miljö
och ergonomi.

• Stabil volymtillväxt.

• Ytterligare förvärv stärker marknadspositionen.

• Flytt av tillverkning till Örebro och Fagersta.

• Stark utveckling för användningen av 
produkterna.

Industriteknik är världsledande i fråga om industri-
verktyg och monteringssystem för kritiska förband.
Industriverktyg används vid olika tillämpningar
inom tillverkningsindustrin, såsom vid montering,
fastsättning, åtdragning, borrning, slipning och
nitning. Monteringssystem levereras framför allt
till fordonsindustrin för komplicerad och synkroni-
serad åtdragning. Professionella elverktyg används
inom bygg- och anläggningssektorn för lättare
installationsarbeten i samband med byggnation
av industriella och kommersiella fastigheter samt
bostäder.

Affärsområdets framgångar har sin grund i inten-
siv forskning och utveckling, innovativa 
produkter med extraordinär prestanda, en möjlig-
het att betjäna kunder över hela världen, ett unikt
distributionsnät och produkter med världsberömda
varumärken. Industriteknik är den näst största till-
verkaren av professionella elverktyg i Nordamerika
och en av de fem största globalt.

• Förbättrad bearbetning av och ökad försäljning
till fordonsindustrin.

• Framgångsrik lansering av Milwaukees profes-
sionella elverktyg i Europa.

• Ökad produktutvecklingstakt och fortsatt lanse-
ring av produkter.

• Förbättrad tillverknings- och logistikstruktur.

Maskinuthyrning har en väl balanserad och blan-
dad kundkrets av entreprenadfirmor, industri-
företag och husägare med olika behov och verk-
samheter. Affärsområdet tillgodoser efterfrågan
på uthyrning och försäljning inom marknaderna
för bygg och anläggning, industri/petrokemi, till-
verkning, offentlig verksamhet och husägare.
Maskinuthyrning har mer än 330 000 aktiva kunder
i USA, Kanada och Mexiko. Med sin starka mark-
nadsposition i Nordamerika strävar Maskinut-
hyrning efter att särskilja sig från konkurrenterna
genom förstklassig kundservice, kvalitetsutrust-
ning och aktiv prissättning samt att fungera som
varje kunds kompletta leverantör av utrustning.

Maskinuthyrning har utvecklat sin starka marknads-
position genom att tillämpa förstklassiga service-
koncept och effektiva informationssystem samt
genom att utnyttja storskalighetsfördelar i fråga
om logistik och inköp. Viktiga punkter inom
affärsområdets verksamhet som gynnar kunderna:
kundtjänst dygnet runt, 7 dagar i veckan, kort-
eller långtidsuthyrning, kundanpassade uthyrnings-
program, nationella kundsystem, leverans och
hämtning av utrustning, ny och begagnad utrust-
ning, försäljning av små verktyg och förbruknings-
varor samt hyrköp.

• Decentraliserad organisation med fokus på 
förbättrad service till kunderna.

• Kontinuerliga effektivitetsförbättringar.

• Starkt kassaflöde.

• Nedskrivning av goodwill.

Atlas Copco är en global industrikoncern med huvudkontor i Stockholm. Den fakturerade
försäljningen för 2002 uppgick till MSEK 47 562, MEUR 5 200. Gruppen sysselsätter närmare 
26 000 personer och tillverkar sina produkter i 15 länder i fem världsdelar. Produkterna
marknadsförs under olika varumärken genom en världsomspännande försäljnings- och
serviceorganisation i uppemot 150 länder. I hälften av dessa bedrivs verksamheten via
hel- eller delägda bolag.

Finansiella mål 
under en konjunkturcykel Mål Senaste 5 åren

Tillväxt (%) 8 9,6
Rörelsemarginal (%) 15 12,4
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Koncernledning
Gunnar Brock
VD och koncernchef för Atlas
Copco-gruppen. Anställd sedan
maj 2002. Född 1950.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
1974.
Karriär: Mellan 1974 och 1992
hade Brock olika befattningar
inom Tetra Pak, bl.a. internationella

uppdrag som chef i Belgien/Luxemburg, Kina/Taiwan/Hongkong,
Australien/Nya Zeeland, Storbritannien/Irland, chef för Tetra Pak
Europa, Mellanöstern & Afrika samt vice VD för Tetra Pak-gruppen.
Mellan 1992 och 1994 var han VD och koncernchef för Alfa Laval-
gruppen och 1994 till 2000 VD och koncernchef för Tetra Pak-
gruppen. Innan han tillträdde sin nuvarande befattning var han
VD för Thule International.
Externa uppdrag: OM-Gruppen, Sverige, Lego A/S, Danmark.
Ledamot av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA).
Innehav: 2 500 A och 22 112 personaloptioner.

Gunnar Brock efterträdde Giulio Mazzalupi som VD och koncern-
chef för Atlas Copco-gruppen den 1 juli 2002.

Bengt Kvarnbäck
Vice VD i Atlas Copco AB och chef
för affärsområdet Kompressor-
teknik. Anställd sedan 1992. Född
1945.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjörsexamen
i metallurgi, Kungl. Tekniska
Högskolan i Stockholm 1970.
Karriär: Mellan 1970 och 1982
hade Kvarnbäck olika befatt-

ningar inom Sandvik AB. Han var därefter VD för Secoroc AB
och senare för Invik & Co. AB. Kvarnbäck var vice VD för Industri-
förvaltnings AB Kinnevik innan han kom till Atlas Copco 1992
som vice VD och chef för affärsområdet Industriteknik.
Externa uppdrag: Styrelseledamot i Volvo Penta AB.
Innehav: 11 371 A, 57 B, 9 014 köpoptioner A och 33 168 personal-
optioner/SAR.

Freek Nijdam
Vice VD i Atlas Copco AB och chef
för affärsområdet Rental Service.
Anställd sedan 1970. Född 1940.
Nationalitet: Holländsk.
Utbildning: Examen i maskinteknik
1959.
Karriär: Nijdam började på Atlas
Copco 1970 efter sju år som
representant för Bostich. Under
sina år i Gruppen har han haft

många olika befattningar i flera länder (Nederländerna, Belgien,
Mexiko, Tyskland, Sverige och USA). Han har varit chef för Atlas
Copcos division Applied Compressor and Expander Technique
och innan han tillträdde sin nuvarande befattning var han vice
VD och chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.
Externa uppdrag: Putzmeister AG, Tyskland.
Innehav: 1 317 A, 2 784 köpoptioner A och 29 482 personal-
optioner/SAR.

Freek Nijdam efterträdde Thomas Bennett som chef för affärs-
området Maskinuthyrning den 28 februari 2002.

Göran Gezelius
Vice VD i Atlas Copco AB och chef
för affärsområdet Industriteknik.
Anställd sedan 2000. Född 1950.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
1973. Civilingenjörsexamen i
kemiteknik, Kungl. Tekniska Hög-
skolan i Stockholm 1977.
Karriär: Gezelius kom till Sandvik-
gruppen 1982 efter att ha varit för-

säljningsingenjör vid Dow Chemical AB, Sverige. En period
arbetade han med energirelaterade projekt och undersökningar
inom VVS-Tekniska Föreningen. Han kom till Atlas Copco 2000
från en befattning som chef för affärsområdet Sandvik Saws and
Tools. (Bytte namn i oktober 1999 till Bahco Group, när affärs-
området bytte ägare från Sandvik AB till Snap-on Inc.)
Innehav: 33 168 personaloptioner.



Välkommen till 
Atlas Copcos värld!
Atlas Copco är en internationell industrigrupp med närmare 26 000
anställda i cirka 70 länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

Under 2002 uppgick Gruppens omsättning till 48 miljarder varav 98% från
utlandet. Rörelsemarginalen var 11,1%.

Gruppen producerar och säljer kompressorer och generatorer, utrustning 
för anläggnings- och gruvindustrin, elektriska och pneumatiska verktyg samt 
monteringssystem. Dessutom erbjuder Gruppen service och hyresutrustning. 

Atlas Copco-gruppen äger många välkända varumärken som Atlas Copco,
RSC, Milwaukee Electric Tool, CP Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. 

I detta magasin får du en inblick i Atlas Copcos värderingar och vad Gruppen
har uppnått. Aktuell information finns på www.atlascopco-group.com. 

Tre dokument till din tjänst
Atlas Copco publicerar tre separata dokument för att ge sina
intressenter bästa möjliga information.

Årsredovisningen uppfyller juridiska krav i fråga om informa-
tion. Den innehåller dessutom information av särskilt intresse för
investerare.

Achieve Verksamhetsrapporten beskriver hur Atlas Copco

arbetar för att nå sin vision. Här lyfts de strategiska händelserna
fram och Gruppen beskriver sitt fokus. Gunnar Brock, verkstäl-
lande direktör och koncernchef, ger också en mer ingående
beskrivning av Gruppen.

Hållbarhetsredovisningen är Atlas Copcos rapport om miljö-
relaterade och sociala frågor.

Alla rapporter finns tillgängliga i pdf-format på Gruppens
hemsida www.atlascopco-group.com.

Achieve och Hållbarhetsredovisningen är inte delar av Års-
redovisningen och är inte särskilt granskade av revisorerna.

Atlas Copco AB och dess dotterbolag benämns ibland Atlas
Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB
kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen
menas styrelsen för Atlas Copco AB.

Atlas Copco Annual Report 2002 02

Atlas Copco’s revenues declined 7% to MSEK 47,562. Excluding goodwill 
impairment charge, operating profit was MSEK 5,261, corresponding to a 
margin of 11.1% (12.0), and earnings per share decreased to SEK 13.88 (14.63). 

Achieve
Atlas Copco Operational Report 2002

Inventions, Innovations, 
and Incremental 
Improvements

The Rush is on for 
Growth in Russia

Committed to 
Demanding Customers

Atlas Copco Sustainability Report 2002 02

Stable level of value added despite lower profits. Stable environmental
and workplace performance. ISO-certified environmental management
systems implemented in almost all divisions.

Björn Rosengren 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef
för affärsområdet Anläggnings-
och gruvteknik. Anställd sedan
1998. Född 1959.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjörsexamen,
Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg 1985.
Karriär: Mellan 1985 och 1995
hade Rosengren olika befattningar

inom Esab-gruppen och var bl.a. marknadschef i Schweiz och
Sverige samt hade andra internationella befattningar inom
marknadsföringsområdet. Från 1995 var han VD för Nordhydraulic,
Nordwin AB i Kramfors. Han kom till Atlas Copco 1998 som chef
för Atlas Copcos division Craelius och innan han tillträdde sin
nuvarande befattning var han chef för Atlas Copcos division
Rock Drilling Equipment.
Externa uppdrag: Pergo, Sverige.
Innehav: 2 396 köpoptioner A och 22 112 personaloptioner.

Björn Rosengren efterträdde Freek Nijdam som chef för affär-
sområdet Anläggnings- och Gruvteknik den 1 mars 2002.

Hans Ola Meyer
Finans- och ekonomidirektör.
Anställd sedan 1991. Född 1955.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
1977.
Karriär: Meyer anställdes av Atlas
Copco 1978 för att arbeta med
Gruppens redovisning och eko-
nomi. Senare flyttade han till Ecu-

ador som ekonomichef. Han lämnade Atlas Copco under några
år från 1984 för att bl.a. vara chef för kapitalförvaltning inom
Penningmarknadsmäklarna – senare JP Bank. 1991 kom Meyer
tillbaka till Atlas Copco som ekonomichef i Spanien, en befatt-
ning han hade till 1993 då han blev finansdirektör i Atlas Copco
AB och medlem av koncernledningen. Meyer har haft sin nuva-
rande befattning sedan 1999.
Innehav: 571 A, 300 B, 5 384 köpoptioner A och 16 584 personal-
optioner.

Marianne Hamilton 
Personaldirektör. Anställd sedan
1990. Född 1947.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Filosofie kandidat-
examen, Stockholms universitet
1972, IFL School 1981.
Karriär: I sin första anställning
1973 arbetade Hamilton med
marknadsanalyser på Astra. 
Mellan 1975 och 1990 var hon

konsult inom det internationella konsultföretaget Mercuri Urval.
1990 kom Hamilton till Atlas Copco som personalchef för Atlas
Copcos affärsområde Industriteknik och ett år senare började
hon i sin nuvarande befattning.
Externa uppdrag: Handelshögskolan i Stockholm, Executive
Education AB.
Innehav: 3 175 A, 5 384 köpoptioner A samt 16 584 personal-
optioner.

Hans Sandberg 
Chefjurist. Anställd sedan1975.
Född 1946. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Juristexamen, Upp-
sala universitet 1970. Master of
Comparative Jurisprudence (MCJ),
New York University, USA 1972.
Karriär: 1972 började Sandberg
som tingsnotarie vid Södra Rosla-
gens Tingsrätt och därefter var
han delägare i Lagerlöf Advokat-

byrå. Han kom till Atlas Copco 1975 som företagsjurist. Som juri-
disk expert har han också betjänat Gruppen i Nordamerika. 1989
befordrades han till sin nuvarande befattning. Sandberg är
sekreterare i styrelsen för Atlas Copco AB.
Externa uppdrag: Sveriges Exportförening
Innehav: 200 A, 3 902 köpoptioner A samt 16 584 personaloptioner.

Annika Berglund
Informationsdirektör. Anställd
sedan 1979. Född 1954.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Stockholm
1980. MBA, Universitetet i Ant-
werpen, Belgien 1995.
Karriär: Berglunds karriär startade
med marknadsanalyser inom
Atlas Copco 1979. Sedan dess har

hon haft ett antal olika befattningar inom Gruppen med inriktning
mot marknadsföring, försäljning och företagsekonomi. Under
en period arbetade hon som försäljningsingenjör i Storbritan-
nien. Innan hon tillträdde sin nuvarande befattning var Berglund
marknadschef för Atlas Copco Controls, ett företag som avyttrades
1999.
Innehav: 1 300 A, 165 B, 3 006 köpoptioner A och 16 584 personal-
optioner.
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Atlas Copco
Achieve – Verksam

hetsrapport 2002

Atlas Copcos Verksamhetsrapport 2002

Atlas Copco AB
105 23 Stockholm

Tel: 08-743 8000
www.atlascopco-group.com

Adresser

Atlas Copco Group Center

Atlas Copco AB (publ)
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000
Fax: 08-644 9045
www.atlascopco-group.com
Org.nr: 556014-2720

Atlas Copco Kompressorteknik

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2576

Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Köln, Tyskland
Tel: +49-2236 965 00
Fax: +49-2236 965 05 22

Atlas Copco Maskinuthyrning

Rental Service
6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Tel: +1-480-905 3300
Fax: +1-480-905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Tel: +1-480-905 3300
Fax: +1-480-905 3400

Atlas Copco Industriteknik

105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000
Fax: 08-644 9045

Milwaukee Electric Tool 
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, USA
Tel: +1-262-781 3600 
Fax: +1-262-781 3117

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
DE-71361 Winnenden, Tyskland
Tel: +49-7195-120
Fax: +49-7195-126 66

Atlas Copco 
Tools and Assembly Systems
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 9500
Fax: 08-640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, USA
Tel: +1-803-817 7000
Fax: +1-803-817 7006

Atlas Copco

Anläggnings- och gruvteknik

105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000
Fax: 08-644 9045

Atlas Copco 
Rock Drilling Equipment
701 91 Örebro
Tel: 019-670 7000
Fax: 019-670 7070

Atlas Copco Craelius
195 82 Märsta
Tel: 08-587 785 00
Fax: 08-591 187 82

Atlas Copco Secoroc
Box 521
737 25 Fagersta
Tel: 0223-461 00
Fax: 0223-461 01

Atlas Copco 
Construction Tools
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 9600
Fax: 08-743 9650

Atlas Copco Wagner
P O Box 20307
Portland, OR 97294-0307, USA
Tel: +1-503-255 2863
Fax: +1-503-255 7175
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Banbrytande innovationer 
och ständiga förbättringar

Redo för Ryssland

När kundkraven får styra
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http://www.atlascopco-group.com/

