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Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

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

Th
e 

fa
ce

 o
f i

nt
er

ac
tio

n

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

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

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

Atlas Copco Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-450 6011
Fax: +32-3-870 2443

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

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

Atlas Copco Applied 
Compressor and 
Expander Technique
46 School Road 
Voorheesville, NY 12186, USA
Tel: +1-518-765 3344
Fax: +1-518-765 3357

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: +1-503-251 3014

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
D-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 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
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Innehåll

Tre nyckeldokument
För 2001 presenterar Atlas Copco tre separata dokument i syfte att
förbättra informationen till sina viktigaste intressenter.

Årsredovisningen uppfyller alla juridiska krav i fråga om
information. Den innehåller dessutom information av specifikt
intresse för investerare.

Verksamhetsrapporten, med titeln Achieve, beskriver hur Atlas
Copco arbetar för att nå sin vision och framhäver de strategiska
händelserna mer i detalj. I denna publikation talar Gruppen om vad

Atlas Copco står för och vad man fokuserar på. Här beskriver också
verkställande direktören och koncernchefen, Giulio Mazzalupi,
Gruppen mera ingående med sina egna ord.

Hållbarhetsredovisningen är helt ny och publiceras för första
gången i maj 2002. Det är Atlas Copcos första officiella publika-
tion som behandlar miljörelaterade och sociala frågor.

Alla rapporter är tillgängliga i pdf-format på Gruppens webb-
plats www.atlascopco-group.com. Där kan man också beställa
tryckta exemplar av rapporterna.

Verksamhetsrapporten, Achieve, och Hållbarhetsredovisningen
är inte delar av Årsredovisningen och är ej 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.

Ellen Steck, chef

för e-handel på

affärsområdet

Rental Service,

representerar

Rental Service i

Gruppens samordningsteam

för Internet.
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Välkommen till 
Atlas Copcos värld
Atlas Copco är en internationell industrigrupp,
vars huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Under 2001
nådde omsättningen MSEK 51,139 (MEUR 5,458), och rörelse-
marginalen var 12.0%.

Atlas Copco, med närmare 26,000 anställda i cirka
70 länder, producerar och säljer kompressorer och
generatorer, utrustning för anläggnings- och gruvindustrin,
elektriska och pneumatiska verktyg och monteringssystem.
Därtill erbjuds service och utrustning för uthyrning. 

I Gruppen ingår många välkända varumärken,
som Atlas Copco, RSC, Milwaukee, Chicago Pneumatic
och AEG Power Tools. 

Detta magasin är tänkt att ge dig en inblick i Gruppen
och Gruppens värderingar. Vill du lära dig mer? Aktuell infor-
mation om Gruppen finns på www.atlascopco-group.com.
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Gruppens prestationer
Det är ett stort nöje för mig att rapportera om Atlas

Copco-gruppens utveckling och framsteg. Min
målsättning är att redogöra för hur vi skapar värde

för våra aktieägare genom att på bästa möjliga sätt ge service
till våra kunder.

Som ni kanske redan har märkt, har vi i år delat upp årsre-
dovisningen i tre dokument för att på ett bättre sätt erbjuda
relevant och fokuserad information till ägare, kunder och
övriga intresserade. I verksamhetsrapporten, som ni just nu
har framför er, lyfter vi fram de strategiska satsningarna. En
fullständig översikt över det finansiella resultatet ges i årsredo-
visningen. Senare i vår publicerar vi vår första hållbarhetsredo-
visning, som behandlar miljörelaterade och sociala frågor.

Sammanfattning av resultatet 2001
Till följd av världsekonomins avmattning under 2001 försva-
gades efterfrågan på våra produkter och tjänster på samtliga
marknader. I Nord-
amerika mattades
efterfrågan, för att
under andra halvåret
bli negativ, särskilt
inom byggsektorn.
Europamarknaden
låg kvar på en relativt stabil och god efterfrågenivå. I Asien var
efterfrågan god under första halvåret, men försvagades under
det andra. Den kinesiska marknaden expanderar fortfarande.
Efterfrågan i Sydamerika försvagades i linje med den globala

ekonomin.
Med dessa mark-

nadsförutsättningar
ökade Atlas Copcos
fakturerade försäljning
till  51,139, (

5,458), en marginell
volymminskning jäm-
fört med år 2000. Rörel-
seresultatet uppgick till
 6,130 (6,392),
 654 (682), vilket
gav en rörelsemarginal
på 12.0%. Resultatet
efter finansiella poster
var oförändrade 

4,700,  502.
Avkastningen på syssel-
satt kapital uppgick till
12.6% (14.5) jämfört
med en genomsnittlig
kapitalkostnad på

11.7%. Gruppen genererade ett kassaflöde från den löpande
verksamheten på  5,744,  613.

Med hänsyn till konjunkturen lyckades Atlas Copco bibe-
hålla en god lönsamhet och ett starkt kassaflöde under 2001.

Vid årets slut hade Gruppen totalt 25,529 anställda som
arbetar i 67 länder. Det ger en bild av den mångfald av natio-
naliteter och kulturer som vi representerar. Nordamerika är
fortfarande vår största marknad, med 51% av den fakture-
rade försäljningen, därefter kommer Europa (30%) och
Asien (9%).

Kundfokus
Atlas Copco-gruppens vision är att vara ’first-in-mind’,
’first-in-choice’. Vad innebär detta? Det är enkelt. Vi vill
att våra kunder ska komma att tänka på Atlas Copcos
varumärken först, när de överväger att investera i en pro-
dukt eller att hyra den. Men det är inte tillräckligt. Vi har

inte uppnått vårt mål förrän vi dessutom är deras första-
handsval och de faktiskt väljer oss.

För att nå vår vision behöver vi bra affärsidéer, starka
varumärken och innovativa produkter. Det viktigaste av allt
är ändå att ha duktiga medarbetare som delar våra värde-
ringar och driver verksamheten i linje med vår strategi. Jag
är glad över att kunna säga att vi har allt detta.

Tillväxtmöjligheter
Atlas Copcos målsättning är att växa genom att kombinera
organisk tillväxt med kompletterande förvärv, expansion i
Asien och en fokusering på eftermarknadsstrategin. Målet
är att öka den fakturerade försäljningen med i genomsnitt
8% per år över en konjunkturcykel. Vi tillåter emellertid
verksamheter att växa först om de redan är lönsamma och
stabila. Stabilitet, lönsamhet, tillväxt, i den ordningen, det
är den beprövade utvecklingsprocess som alla operativa
enheter inom Gruppen följer.

Under 2001 ökade den fakturerade försäljningen med
10% i fasta växelkurser. Sedan 1997 har vi vuxit med i
genomsnitt 15.3% per år, vilket överträffar målet.

Tillväxt inom befintlig verksamhet 
2001 var ännu ett år när vi lanserade många produkter för
att möta kundernas behov av ökad produktivitet, sänkta
kostnader och mindre miljöpåverkan under produktens

Kassamässigt rörelseöverskott

efter skatt Nettovinst – Avskrivningar,
realisationsvinster/-förluster och laten-
ta skatter återlagda

Förändring av rörelsekapital

Kundfordringar, varulager och leve-
rantörsskulder

Nettoinvesteringar

Investeringar i och försäljning av
materiella anläggningstillgångar 

”Ett starkt kassaflöde är nödvändigt för investeringar
i innovationer och effektivitetsförbättringar samt för
utveckling av affärsverksamheten.”

Kassaflöde från den 

löpande verksamheten

2000 2001

+6,310
+6,771

–4,632

–1,412–402

+385
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livstid. Affärsområdet Kompressorteknik lanserade ett nytt
sortiment av små oljeinsprutade skruvkompressorer för till-
verknings- och serviceindustrin och de introducerade ytter-
ligare VSD-kompressorer med energibesparande variabel
hastighet. Anläggnings- och gruvteknik lanserade ett nytt
system av borrkronor och stänger för ort och tunnelborr-
ning som ger effektivare borrning och rakare hål. Industri-
teknik överträffade föregående års rekord i lanseringen av
antalet nya verktyg.

Innovationer är särskilt viktiga för en marknadsledare
som Atlas Copco, då det är det viktigaste sättet att förbätt-
ra marknadspositionerna utan att sänka priserna.

Några mindre företag förvärvades för att stärka Grup-
pens position på olika nischmarknader. Ett av dessa var den
brittiska generatortillverkaren Masons, specialiserade inom
telekommunikationssektorn. I linje med strategin att bli
världsledande inom prospekteringsborrning förvärvade
Atlas Copco amerikanska Christensen Products, leverantör
av utrustning för diamantkärnborrning. Ett annat förvärv
var Grassair, en holländsk tillverkare av små och medelsto-
ra skruvkompressorer med ett välutvecklat servicekoncept.

Asien
Vår målsättning är att ha samma närvaro i Asien som vi har
i Europa och Nordamerika vad gäller försäljning, service och
montering. Efter kriserna i Asien 1998–99 skedde en stark
ekonomisk återhämtning i regionen, framför allt i Kina.
I dag svarar Asien för 9% av Gruppens fakturerade försälj-
ning och är större än någonsin tidigare.

I maj förra året reste jag med min ledningsgrupp till
Kina, för att besöka städer som uppvisar en betydande
potential i landets centrala och västra delar. Samtliga med-

lemmar i ledningsgruppen var övertygade om att det nu var
rätt tillfälle att utöka vår position på marknaden och att
etablera närvaro i flera större städer. Som ett resultat har vi
inrättat ytterligare försäljnings- och servicekontor för att

stödja kunder som expanderar västerut i Kina. I dag har vi
egen representation i 15 städer i landet.

En andra utbyggnad av monteringsfabriken för kompres-
sorer i Wuxi har invigts för att stödja regionens tillväxt. Det
gläder mig att få berätta att anläggningen certifierades för
sitt miljöledningssystem enligt ISO 14001 senhösten 2001.

Värdeskapande tjänster 
Sedan strategin för eftermarknaden fastställdes 1997, har vi
stadigt ökat andelen av den fakturerade försäljningen som
genereras efter det att produkterna tagits i bruk. För närva-
rande kommer cirka 55% av den fakturerade försäljningen
från aktiviteter som är relaterade till service och underhåll,
reservdelar, tillbehör, förbrukningsvaror och maskinuthyr-
ning, jämfört med 40% för fem år sedan.

Fokuseringen på eftermarknaden gör oss mindre sårbara
för variationer i efterfrågan, då dessa aktiviteter till stor del är
baserade på produkter som sålts under de senaste 10 åren.
Ännu mer betydelsefullt är det att strategin har resulterat i mer
frekventa kontakter och närmare relationer med våra kunder.

Ett antal kunder inom fordonsindustrin har Atlas
Copco-verkstäder i anslutning till den egna anläggningen
för hantering av underhåll och kalibrering av alla verktyg,
inklusive konkurrenternas. För kunder inom gruvindustrin
är det förmånligt med avtal som innebär att Atlas Copcos
personal garanterar att varje gruva har ett tillräckligt förråd
av bergborrverktyg och att lagerhållningen anpassas till det
aktuella behovet.

Kompressorteknik har en lång tradition av servicekon-
trakt med kunder. Ny teknologi gör det möjligt att utveckla
denna service ytterligare. Efter hand som kommunikations-
funktioner byggs in i vissa kompressorer kan servicemeka-
niker, från vilken dator som helst, få kontakt med och ställa

”Vi vill ha en nära relation till
våra kunder, för att förstå
deras behov och kunna tillföra
deras företag mervärde.”

Eftermarknaden 1997 i pro-
cent av fakturerad försäljning

Eftermarknaden 2001 i pro-
cent av fakturerad försäljning

40%

55%

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

60

40

20

0

–20

–40

MSEK
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diagnos på dessa kompressorer och därigenom bedöma
behovet av service.

Koncentrationen på kärnverksamheten förstärker trenden
med outsourcing och i Nordamerika, där affärsområdet Ren-
tal Service är en stor aktör, hyr i dag ett ökat antal sin utrust-
ning i stället för att köpa den.

I början av 2001 skapade vi ett företag
av Nordamerikas två maskinuthyrningsdi-
visioner Prime Service och Rental Service
Corporation. Kort därefter presenterade
ledningen en utökad plan för sammanslag-
ning av hyresdepåer i områden med låg
potential eller där det fanns överlappande
marknadstäckning. Samtidigt reducerades antalet lednings-
nivåer för att öka den operativa effektiviteten. Vi missbe-
dömde emellertid processens komplexitet och lyckades inte

genomföra våra intentioner fullt
ut. Konsekvensen blev att vi för-
lorade marknadsandelar.
Affärsområdets fokus är nu att
utveckla försäljningen för att
återta förlorade marknadsande-
lar, samt att grundligt bearbeta
nya områden. Under tiden fort-
sätter de interna effektivitets-
höjande aktiviteterna.

Utveckling
Utveckling uppnås genom
innovationer och kontinuerliga
förbättringar.

Som marknadsledare drar vi
fördel av vår storlek för att lan-
sera fler innovativa produkter
snabbare. Under de senaste åren
har vi ökat takten inom forsk-

ning och utveckling, så att 35% av de produktmodeller vi nu
säljer är mindre än tre år gamla, jämfört med 20% 1994. Vi
strävar efter att öka denna andel ytterligare.

För att öka testkapaciteten och konsolidera vår ledande
position på kompressormarknaden investerade vi under

2001 mer än  100 ( 10) i utvidgning och moderni-
sering av infrastrukturen i vårt laboratorium i belgiska Ant-
werpen. Resultatet är att fler utvecklingsprojekt kan löpa
samtidigt.

Två centrala mål med Atlas Copcos produktutvecklings-
process är bättre ergonomi, till nytta för operatören, samt
minskad påverkan på miljön. Det är ett faktum att miljöpå-
verkan är större under en produkts livscykel än vid tillverk-
ningen. Varje ny generation av våra produkter ska därför ge
en mindre negativ miljöpåverkan än de som ska ersättas.

Kontinuerliga förbättringar utgör en del av den dagliga
rutinen för alla affärsenheter och garanterar att vi alltid
försöker hitta ett bättre sätt att göra saker på.

Informationsteknologin, i synnerhet Internet, har skapat
nya arbetssätt och förbättrat vår effektivitet. Under åren har
Atlas Copco etablerat flera interna administrativa leverantö-
rer som stöttar Gruppen, globalt eller inom en speciell region.
De har utvecklat expertis inom specifika områden, exempel-
vis administration, finansiell rapportering, bank och försäk-
ring, vilka alla ligger utanför kärnverksamheten. Under 2001
har våra ”ASAP”-team – Gruppens interna leverantörer av
administrativa tjänster – levererat bättre tjänster snabbare,
dessutom till en lägre kostnad än tidigare.

”Ingenting främjar tillväxt och lönsamhet
mer effektivt än banbrytande innovationer.
Därför strävar vi efter att skapa en stimu-
lerande arbetsmiljö för alla.”

Atlas Copcos strategibok.

Produktförnyelse

Andel av den fakture-
rade försäljningen som
kommer från produk-
ter som lanserats de
senaste två åren.

40
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Flervarumärkesstrategi
Atlas Copcos strategi är att satsa på flera varumärken, där
varje varumärke har en tydlig roll. Varje varumärke måste
försvara sin existens genom att bidra till affärsverksamheten.

Under 2001 tillkom varumärket Grassair. Det har ett
utomordentligt gott rykte för sitt omfattande servicekoncept
och vår målsättning är att utveckla denna
profil ytterligare. Affärsområdet Anlägg-
nings- och gruvteknik har trimmat sin
varumärkesstruktur och beslutat att kon-
centrera sig på det starka varumärket Atlas
Copco. Emellertid behåller man Secoroc,
Hobic med flera som namn på individuella
produkter.

Vi behöver en hög igenkänningsfaktor för vårt varumärke,
vilket bara kan uppnås genom att kunderna exponeras för
varumärket. Internet har utvecklats till ett av de viktigaste
medierna för information om vad ett varumärke står för
och vilken typ av produkter och tjänster som erbjuds. Under
2001 slutfördes projektet ’Get-onboard’ för varumärket
Atlas Copco och drivs nu vidare av säljbolagen som ett vik-
tigt regionalt marknadsföringsverktyg. Avsikten med pro-
jektet var att skapa lokala webbplatser på Internet i alla
länder där vi är representerade. I dag har vi lokala team i
cirka 50 länder som kommunicerar med sina kunder på mer
än 20 språk. De ger aktuell information om vad som sker på
respektive marknad.

Att tillämpa värderingarna
Något som håller alla medarbetare samman är våra värdering-
ar samverkan, engagemang och förnyelse. De utgör en stabil

grund och tjänar som ledning för vårt beteende gentemot kun-
der och kollegor runt om i världen.

För att säkerställa att alla verkligen förstår innebörden i
dessa värderingar, liksom vår struktur och våra strategier,
har vi ett utbildningsprogram – ’Atlas Copco Circles’.
Cirklarna är obligatoriska för alla nyanställda och vid

behov genomgår samtliga medarbetare runt om i världen
denna utbildning. I augusti 2001 bjöd vi in till en konferens
i Stockholm. Deltagare var 300 chefer från samtliga opera-
tiva enheter över hela världen. Då Gruppens struktur har
genomgått stora förändringar under de senaste åren var
konferensens syfte att öka chefernas förståelse för vilka vi
är. Arrangemanget fungerade som kick-off för utbildnings-
programmet ’Circles 2001’, som nu sprids till alla anställda.

Att attrahera och behålla duktiga medarbetare är en
huvuduppgift för alla chefer inom Gruppen. Vi måste vara
framgångsrika för att hålla den uppåtgående spiralen i gång
och alltid erbjuda en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. I
denna process är det viktigt att vi har förmågan att kommu-
nicera vad vi står för som arbetsgivare. Vad vi gör och hur vi
agerar är inte alltid lätt att sätta på pränt, men nyligen avslu-
tade vi ett projekt där målsättningen var att etablera vår
arbetsgivarprofil.

Atlas Copco har en ledarskapsmodell som innebär att

”För mig personligen är en av varumärkets
viktigaste uppgifter att attrahera duktiga
medarbetare så att de vill arbeta hos oss.”

I augusti 2001 samlades mer

än 300 chefer från hela värl-

den i Stockholm för att ytter-

ligare stärka Gruppens

gemensamma kultur.
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varje medarbetare ska få ett tydligt uppdrag, som han/hon
tilldelats av sin chef. Framstegen utvärderas i årliga utveck-
lingssamtal, vars resultat följs upp kontinuerligt. Vi är
nöjda först när samtliga medarbetare har fått både uppdrag
och uppföljning.

Vi ser också till att utbildning tillhandahålls regelbundet
för att säkerställa kompetensen. Vårt mål är att varje medarbe-
tare genomgår 40 timmars utbildning per år. Under 2001
nådde vi 35 timmar, vilket tyvärr inte motsvarade våra för-
väntningar. Delvis berodde detta på inskränkningar i resandet
till följd av terrorattackerna den 11 september. Utbildningsre-
sultatet förbättras sannolikt när vi börjar använda ’e-learning’
som ett komplement till traditionell utbildning.

Förändringar
I årsredovisningen för 2000 talade jag om hur viktigt det är
för en Grupp som Atlas Copco att vara beredd på och snabbt
kunna anpassa sig till förändringar på marknaden. Jag kunde
aldrig tänka mig att den förmågan skulle visa sig vara så
avgörande som under 2001. Våra medarbetare har klarat en
nedgång i efterfrågan, lanserat många innovativa produkter
och dessutom hanterat övergången till den digitala världen.

Förändringar är viktiga för Gruppens utveckling och i

detta avseende utgör ledningen inget undantag. Jag anser
mig ha fullgjort mitt uppdrag och det är dags att gå vidare.
Den 1 juli 2002 kommer Gunnar Brock att efterträda mig
som VD och koncernchef för denna fina Grupp. Gunnar är
en internationell chef född i Sverige. Han har bott och arbe-
tat i många länder och har tidigare framgångsrikt lett två
stora globala koncerner.

Jag är övertygad om att Atlas Copco har hittat rätt person
att leda Gruppens fortsatta utveckling; genom att fortsätta
satsa på produktutveckling, genom att öka marknadsande-
larna och tillämpa eftermarknadsstrategin, där maskinuthyr-
ningen är en viktig del. Jag är också övertygad om att han
kommer att få ett helhjärtat stöd från Gruppens cirka 26,000
duktiga medarbetare.

Tack för ditt förtroende för Atlas Copco.

Giulio Mazzalupi

VD och koncernchef
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KOMPETENSUTVECKL ING

Kraften i cirklar
Vad gör man om man är en Grupp med 26,000 medarbetare, som är spridda över
närmare 70 länder och talar mer än 25 olika språk, där alla behöver få utbildning
inom samma område? Inom Atlas Copco är ’Circles ’-utbildningen lösningen på
den här utmaningen.

Atlas Copco-gruppen har nästan fördubblat sin
storlek under de senaste fem åren och strukturen
har förändrats. Den nordamerikanska marknaden

har ökat i betydelse. En stor andel av försäljningen kommer
från tjänster vi erbjuder våra kunder, exempelvis maskinut-

hyrning. Företaget har samtidigt den långsiktiga ambitionen
att närvaron i Asien ska vara densamma som i övriga delar
av världen. Med ett stort antal nya medarbetare blir efterfrå-
gan på information om företagets nya affärsklimat enorm.

Kommunikation är nyckeln till ökad förståelse och sam-
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stämmighet. Det finns inget mer effektivt än personliga
möten i mindre grupper, något som på ett tidigt stadium
togs tillvara inom Gruppen.

’Circles’-utbildningen startar alltid från toppen. Koncern-
ledningen sitter tillsammans och utgör den första cirkeln.
Därefter leder varje medlem cirklar med sina ledningsgrup-
per. På det här sättet forsätter ’Circles’-utbildningen tills den
nått alla medarbetare i varje hörn av världen.

I augusti 2001 höll Atlas Copco en konferens i Stock-
holm, den stad som alltid har utgjort företagets hjärta. Över
300 chefer från hela världen samlades för att utbyta erfaren-
heter och lära sig mer om Gruppen, för att på så sätt säker-
ställa och stärka förståelsen för företagets varumärke och
dess värderingar: Samverkan, engagemang och förnyelse.
’Circles’-utbildningen spelade en mycket viktig roll för att nå
detta mål och blev en start för 2001 års utbildning. Många
av deltagarna har funnits i Gruppen under kortare tid än tre
år och de ökade sin förståelse genom att lyssna till ledande
chefer inom företaget och diskutera olika frågor med kolle-
gor från andra delar av världen.

En gedigen förståelse
”Syftet med ’Circles’ är att ge alla medarbetare en gedigen för-
ståelse för Gruppen liksom att skapa medvetenhet om deras
egen roll i den. Cirklarna introducerar också nykomlingar i
Gruppen”, säger personaldirektör Marianne Hamilton.

Vad är ’Circles’?
’Circles’ är ett utbildningskoncept där medarbetare
sitter tillsammans i små grupper för att diskutera
och lära sig mer om Atlas Copco-gruppen, dess
struktur, värderingar och vision. Det finns ingen
lärare, utan en gruppledare som har till uppgift att
hålla diskussionen i gång. Till stöd har gruppleda-
ren ett antal fakta om Gruppen.

För att bättre hantera de språkliga barriärerna
innehåller utbildningsmaterialet ett antal illustra-
tioner som uppmuntrar till diskussion och förbätt-
rar förståelsen för företaget.

’Circles’-konceptet är inte nytt för Atlas Copcos
medarbetare. Det introducerades första gången
1996 efter det att företaget hade genomgått ett
antal förändringar, med en ny organisationsstruk-
tur. Utbildningsmaterialet – först som ett tryckt
häfte, i dag på elektroniskt medium – har sedan
dess uppdaterats årligen och utgör nu en obligato-
risk introduktionskurs för alla nyanställda.

Vid Atlas Copcos konferens i

Stockholm 2001 deltog 300

chefer i en Circles-utbildning.

Den utgjorde starten för 2001

års utbildning som omfattar

Gruppens samtliga 26,000

medarbetare.



”Internet kommer att nå varje vrå av verksamheten.

Det kommer att intensifiera de personliga relationerna

och förstärka dem”, säger Ellen Steck, ansvarig för

internetanvändning inom affärsområdet Rental Service.

INTERNET
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Affärsprocesser
under förändring

Filosofin bakom Atlas Copcos Internetstrategi är
mycket enkel. På samma sätt som Atlas Copco strä-
var efter att vara kundens första-

handsval, är kunderna i fokus för alla före-
tag inom Gruppen. ”Det innebär att var vi
än möts, i den digitala världen eller i den
verkliga, avsätter vi resurser för att ge all
den information och alla de tjänster som
behövs på de språk som våra kunder talar”,
säger Ellen Steck, representant för Rental Service i Grup-
pens samordningsteam för Internet, som ansvarar för att
Gruppens policy förs ut.

Självbetjäning
Den första generationen e-handelsapplikationer introducera-
des för kunderna för mer än ett år sedan. Traditionella meto-

der och EDI-lösningar (Electronic Data Interchange) är fort-
farande vanligast, men under 2001 startade försäljningen av

produkter och tillbehör via Internet. Vissa marknader, i syn-
nerhet USA, Italien, Spanien, Tyskland, Sverige och Storbri-
tannien, visar en tydlig acceptans i fråga om digital handel.

Sortimentskataloger för reservdelar, standardprodukter
och förbrukningsvaror finns tillgängliga för kunderna via
Internet. Dessa kataloger publiceras inte bara som support
till befintliga och blivande kunder, utan är också användbara

Användningen av Internet håller på att ändra Atlas Copcos sätt att arbeta med befint-
liga och blivande kunder, affärspartners och medarbetare. Försäljningens omfattning
har redan breddats och fördjupats, servicen till kunderna har förbättrats globalt och
Gruppen genomför bärkraftiga projekt som ökar effektiviteten.

”Vi har lärt oss mycket av samarbetet
mellan de olika enheterna i Gruppen och
delar funktionalitet till nytta för kunden.”
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för medarbetare inom Gruppen som vill lära sig mer om
utbudet och öka effektiviteten i sitt dagliga arbete.

För utvalda användare finns nu ett produktkonfigurations-
program för kompressorer och tillbehör tillgängligt. Det ger
stöd online till försäljningsingenjörer och distributörer och
garanterar att de väljer rätt produkt för ett specifikt kundbe-
hov. Programmet är ett verktyg för att få del av expertkunska-
per och därmed ett sätt att säkerställa att kunden blir nöjd.

Att bygga upp långvariga relationer
Internetklubbar för kunder är definitivt inga reklamtrick.
Erfarenheten från Atlas Copcos ”Frequent Drillers’ Club”

och Milwaukees ”Heavy Duty Club” har visat att de ökar
varumärkeslojaliteten, vilket gynnar både tillverkare och
kund. I dag har mer än 140,000 medlemmar tillgång till
Milwaukees klubb, där de uppmuntras att dela med sig av
sina åsikter om nya produktegenskaper och att delta i ett
diskussionsforum online. Resultatet har blivit att företaget
får ovärderlig information direkt till de personer som
ansvarar för nästa generation av verktyg.

Digitala avtryck
Alla varumärken som förvaltas
av Atlas Copco är integrerade i
Gruppens webbplats på Internet
www.atlascopco-group.com.
Varje varumärke har också sin
egen webbplats på Internet och
tillhandahåller information och
tjänster anpassade till respek-
tive målgrupp och marknad.

Atlas Copcos kunder får sup-
port genom lokala nationella

webbplatser i mer än 50 länder. Dessa portaler
utvecklas och uppdateras med användbar informa-
tion lokalt och publiceras på respektive lands språk.
För närvarande används 20 olika språk för att kom-
municera med befintliga och blivande kunder.

Rental Service Corporation erbjuder sina främsta
kunder i USA uthyrning online. Applikationen ger möj-
lighet att välja och beställa såväl produkter som trans-
port av utrustning till och från arbetsplatsen. Kunderna
kan dessutom köpa begagnad utrustning online.

Säljarna hos Milwaukee Electric Tool är utrustade
med bärbara datorer och har tillgång till e-postfunktio-

ner via nätet samt en komplett e-handelsapplikation
för ’business-to-business’ med prisuppgifter, lagerlis-
tor och leveransstatus.

Chicago Pneumatic använder Internet för att bygga
sin integrerade varumärkesstrategi för produkter från
Chicago Pneumatic, CP Desoutter och CP Georges
Renault.

För en decentraliserad och geografiskt spridd Grupp
som Atlas Copco är gemensam kompetens och tekno-
logi en nödvändighet för att bibehålla utvecklingshas-
tigheten och reducera återbetalningstiden för investe-
ringar. Huvuduppgiften för Gruppens NET-team, med
representanter från alla affärsområden, är att leda,
samordna och föra ut Gruppens Internet-policy. Bero-
ende på verksamhetsinriktning erbjuds kunderna olika
typer av tjänster och funktioner. Det innebär däremot
inte att applikationerna är unika för varje varumärke.
För att öka effektiviteten och samtidigt reducera kostna-
derna ska NET etablera standardiserade plattformar
och funktioner som ska användas av alla affärsenheter.
Ett exempel är andra generationens sökverktyg för e-
handel som kommer att vara gemensamt och drivas i
samarbete mellan affärsområdena. Samma sak gäller
för Internet-säkerheten, där en gemensam lösning med
separata lösenord för kunderna ska utvecklas.
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Internet

Kommunikation
med nyckelprodukter

Atlas Copco har introducerat ett sys-
tem för kommunikation med kärn-
produkter via Internet. Denna sam-

verkan skapar nya sätt att arbeta både för
kunden och leverantören.

Fjärrservice
En kompressor som behöver kommunicera
med omvärlden kan göra det – dygnet runt,
sju dagar i veckan. När en kompressor behö-
ver tillsyn kontaktar den Atlas Copcos cen-
trala server via ett lokalsamtal till Internet.
Kompressorn skickar alla sina aktuella ope-
rativa parametrar till det centrala datalagret
och systemet tar reda på vilken serviceman
som ansvarar för just den kunden. Ett SMS
med en beskrivning av händelsen sänds auto-
matiskt till mekanikern och en kopia skickas
via e-post till kunden.

När mekanikern har tagit emot meddelan-
det loggar han in på Internet där han får till-
gång till komplett information om den specifika kompres-
sorn och kan avgöra om den behöver omedelbar tillsyn eller
om det är mindre brådskande. Om det behövs kan mekani-
kern beställa reservdelar online.

”Samverkan med våra produkter via Internet är verkli-
gen en revolution som fullständigt kommer att förändra
vårt sätt att ge stöd till våra kunder”, säger Luc Hendrickx,
divisionschef för Oil-free Air. ”Från vilken plats som helst 
i världen kan våra servicemekaniker kommunicera med
kompressorn, precis som om de stod vid kontrollpanelen.”

Bilindustrin gynnas
Insamling av produktionsdata i en monteringsfabrik har tra-
ditionellt varit en tidskrävande, manuell arbetsuppgift. I en
modern bilfabrik däremot använder det interna datakommu-
nikationssystemet samma teknologi som Internet. Atlas
Copco erbjuder en lösning baserad på styrsystemet Power

Focus 3000, ett styrsystem för elektriska mutterdragare, som
enkelt kan integreras i kundens eget produktionssystem i ett
befintligt nätverk. Det faktum att det lokala nätverket i fabri-
ken använder webbteknologi innebär att det endast krävs en
vanlig Internet-anslutning för integrationen mellan produk-
tionsenheter spridda över hela världen.

En viktig funktion i styrsystemet är att detaljerna i en
åtdragningsprocedur nu kan dokumenteras på ett enkelt
sätt genom användning av webbserverprogrammet Tools-
Net. Denna funktion har fått Lear Corporation i Göteborg
att testa systemet vid Volvo Torslandaverken. Lear är en av
de största leverantörerna av säten till bilindustrin.

”Volvos krav är att det måste vara möjligt att länka varje
säte, identifierat via ett serienummer, till den station där kri-
tiska delar, såsom krockkuddar eller fästanordningar, skru-
vas fast”, säger Pär Gärdebäck, underhållschef på Lear
Corporation vid Torslandaverken.

@

Kompressor

Distributionscenter

Central Atlas Copco-server
Kund

Atlas Copco
serviceingenjör

1. Internet 2. e-post

3. Logga in på någon dator
4. Modifiera
via Internet

6. Leverera reservdelar 5. Beställa reservdelar

2. SMS

En servicemekaniker får ett SMS från en kompressor som behöver service. Inom
bilindustrin kan man via fjärravläsning få veta med vilket vridmoment en hjulmutter
har monterats. Vision eller verklighet? Och till vilken nytta?

Nytt informationsflöde för kompressorservice.



16 A T L A S  C O P C O  2 0 0 1

KOMPRESSORTEKNIK

Sydafrika

Serviceerbjudande 
i världsklass med
lokal känsla

I många år led Sydafrika av politiska och ekonomiska svårigheter och hade problem
att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen. I den här miljön etablerade Kom-
pressorteknik i Sydafrika sin vision: Att leverera produkter och tjänster i världsklass.
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”Att tillhandahålla service var ingenting nytt, men verksam-
heten hade slutat växa och behövde förnyas,” säger Gunnar
Hindrum, chef för Atlas Copco Kompressorteknik i Syd-
afrika. 1997 började man analysera situationen. ”Kvalitet är
nyckeln till framgång och gör man rätt från början blir kun-
den nöjd.”Företaget började därför arbeta på ett mer struk-
turerat sätt och tillämpade ett kvalitetsrelaterat synsätt på
serviceverksamhetens alla aspekter. Samtidigt introducera-
des nya serviceprodukter.

Kompressorföretaget i Sydafrika anställde ett antal enga-
gerade servicetekniker som särskilt skulle ägna sig åt försälj-

ning av service. Företaget började också utbilda personalen i
kundvård och lärde ut hur man skulle agera och uppträda när
man träffade kunder. Genom att samtliga medarbetare invol-
verades i att lägga grunden för stabilitet, började tecken på
framgång snart att visa sig. ”Om vi erbjöd och levererade ser-
vice med hög kvalitet, och kommunicerade detta, skulle våra
kunder tänka på oss i första hand och även välja oss, det vill
säga vi skulle vara ’first in mind’ och ’first in choice’,” fort-
sätter Hindrum.

Imagen förbättrades med hjälp av tydligt märkta service-
fordon och nya uniformer. Personalen började känna större

Lolo Lefoka och Johan Ras ger service på en kompressor

hos Lever Ponds i Boksburg, Johannesburg.
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förtroende för företaget och för sig själva. De blev mera
aktiva och den etablerade kommunikationen förde Atlas
Copco närmare kunderna. Verksamheten började växa.

”Under veckorna är vår Volkswagen-fabrik i gång dygnet
runt. För att inte avbryta produktionen ger Atlas Copco oss
service under veckosluten,” säger Nick Chapman, under-
hållschef vid Volkswagen S.A. ”Det är mycket förnämligt.
Efter det senaste besöket tog de dessutom upp en del pro-
blem som gällde torksystemet och mottagarna. En utmärkt
service, tycker vi.”

Hindrum tillägger: ”Vi skickar inte bara reservdelar
utan åker dit och installerar redan innan problem uppstår.
På så sätt kan vi skapa mervärde. Vi byter inte bara filter,
utan ser över hela kompressorutrymmet. Vi engagerar oss
till 100%.”

Attitydförändringen gör stor skillnad. Den intensiva foku-
seringen på eftermarknaden har skapat stark tillväxt.
Gamla kunder kommer tillbaka och flera långsiktiga ser-
viceavtal har tecknats.

Belgien

Nytt testlaboratorium
ökar utvecklingstakten 

Atlas Copco investerar omkring MSEK 100 (MEUR 10) i nytt laboratorium och testutrust-
ning vid sin produktionsanläggning för kompressorer i Antwerpen, Belgien. Det ökar
utvecklingstakten och reducerar tiden fram till marknadsintroduktionen för nya pro-
dukter. Därigenom förbättras Atlas Copcos konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.

De kraftfulla investeringarna är ett bevis på Atlas Copcos
engagemang i fråga om teknisk utveckling och ständigt för-
bättrad kundservice. Vid invigningsceremonin i oktober
2001 säger Bengt Kvarnbäck, chef för affärsområdet Kom-
pressorteknik: ”Dagens invigning är ett viktigt steg där vårt

engagemang för
utvecklingen
inom trycklufts-
industrin syns
tydligt.”

Dirk Van
Mechelen, Belgi-
ens flamländska
minister för eko-
nomi, budget,
innovationer,
media, stads-

och landsbygdsplanering, säger: ”Med nästan 2,300 anställ-
da och med status som världsledande inom kompressorom-
rådet är Atlas Copco ett av de viktigaste företagen inom
Antwerpens näringsliv för närvarande.”

Ljudisolerade celler
Den nya byggnaden med sina 2,400 m2 inrymmer en förbere-
delse- och monteringsavdelning samt testceller av teknisk
toppklass där kompressorer ingående kan testas vid varje
utvecklingsfas. Cellerna är utrustade med ventilation och ett
luft- eller vattenkylningssystem och är ljudisolerade. Huvud-
delen av cellerna kan testa maskiner på upp till 500 kW; vissa
kan till och med testa maskiner på 2,000 kW. De har också
kapacitet för högtryckskompressorer och kompressorer med
reglerbar hastighet. Teknikerna kan kontrollera parametrar
såsom lufttillförsel, tryck och temperatur genom fjärrstyrning
via Internet. Prototyper testas för att säkerställa att de stäm-

1997 beslutade Gruppen att fokusera mer på ser-
vice till kunderna under den tid produkten är i bruk.
Eftermarknadsstrategin omfattar service och
underhåll, reservdelar, tillbehör, förbrukningsvaror
och maskinuthyrning. Det ökade serviceerbjudan-
det gäller globalt – Atlas Copcos kunder kan förvän-
ta sig samma högkvalitativa service var de än är.



19A T L A S  C O P C O  2 0 0 1

mer överens med originalspecifikationen och därefter tillver-
kas en pilotserie där prestandan provas under längre tid.
För att säkerställa att kunderna får en produkt av högsta
kvalitet, har det alltid hört till Atlas Copcos rutiner att låta
kompressorerna gå igenom omfattande testprogram innan
de lanseras. Det nya laboratoriet ökar takten i testprocessen
och möjliggör bättre styrning, därmed når produkterna
marknaden på kortare tid.

En av gästerna vid invigningen, Anders Oljelund, Sveriges
ambassadör i Belgien: ”Jag tycker om att se svenska företag

investera i Belgien och jag är imponerad av testcellerna. Atlas
Copco förefaller ha en konkurrensfördel inom detta område.
Man ligger långt framme när det gäller forskning och jag hop-
pas att företaget kan behålla den positionen.”

Atlas Copco är världsledande inom tryckluftsområdet
och fabriken i Belgien är ryggraden i företagets kompressor-
verksamhet. Det nya testlaboratoriet är det senaste i en rad
innovationsbaserade investeringar under senare år. Där
ingår forsknings- och utvecklingskapacitet, högteknologis-
ka verktygsmaskiner samt logistiksystem i toppklass.

Variera hastigheten 
och spar energi
I det nya laboratoriet testas bland annat energieffek-
tiva VSD-kompressorer, som har blivit en försäljnings-
succé. En konventionell kompressor kan inte anpassa
lufttillförseln till ett specifikt behov, vilket en VSD-
kompressor kan. Genom att variera hastigheten på
drivmotorn reduceras energiförbrukningen till ett
minimum och därigenom sänks kostnaden för tryck-
luftsenergi med upp till 35% jämfört med konventio-
nella kompressortyper.

En oljefri kompressor testas i det nya laboratoriet.

Konventionell installation

Genomsnittlig kostnads-
fördelning*

Energiförbrukning 77%

Investering 13% 

Underhåll 8%

Installation 8%

VSD-installation

Genomsnittlig kostnads-
fördelning*

Energiförbrukning 50%

Besparing 22%*

Investering 17% 

Underhåll 9%

Installation 2%

*Kostnad under livscykeln – jämförelse över en femårsperiod



ANLÄGGNINGS- OCH GRUVTEKNIK



Schweiz 

Godset transporteras 
dubbelt så fort i nya tunnlar 

Europeiska kommissionen förutspådde i en studie en 75-procentig ökning
av godstrafiken genom Europas alpina region mellan 1992 och 2010. För
att minska den negativa påverkan på miljön beslutade Schweiz bygga stora
bastunnlar som leder godståg genom landet på kortare, snabbare rutter. ▲
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ANLÄGGNINGS- OCH GRUVTEKNIK

Flera tunnlar håller på att byggas, däribland tre från
Zürich till Sankt Gotthardstunneln och vidare till
Lugano, samt en i den västra delen av Schweiz.

Utbyggnaden av det schweiziska kommunikationsnätet
genom Alperna fordrar borrning såväl ovan som under
jord. Tunnelbyggena är uppdelade i olika faser där Atlas
Copco finns representerade i de flesta.

1870 byggdes den första järnvägstunneln genom Sankt
Gotthardspasset. Den var 17 kilometer lång och nådde sin
maxkapacitet för många år sedan. 1982 byggdes en 17 kilo-
meter lång vägtunnel i samma område för att slippa den
2,100 meter höga klättringen genom passet.

Nu byggs en ny järnvägstunnel genom Sankt Gotthards-
passet. När den står klar blir den världens längsta underjordis-
ka järnvägstunnel, 57 kilometer lång. Den nya tunneln ligger
600 meter lägre än den gamla och har kapacitet för betydligt
längre och tyngre godståg (4,000 ton jämfört med dagens
2,000 ton). De snabbaste godstågen kommer att köra upp till
160 kilometer i timmen, dubbelt så fort som i dag. Sådana tåg
kan inte användas på de befintliga alpina linjerna på grund av
de branta lutningarna och snäva kurvorna. När den nya tun-
neln tas i bruk krävs färre lok och mindre personal samtidigt
som det går åt mindre energi för samma trafikvolym.

Passagerartågen kommer att kunna köra med en hastighet av
250 kilometer per timme. När hela Alp Transit-projektet är
slutfört minskar restiden mellan Zürich och Milano med en
timme, till två timmar och 40 minuter. Optimala förbindelser
blir resultatet när Sankt Gotthardstunneln står klar för trafik
2012.

Ökad säkerhet
När man bygger en tunnel är säkerheten naturligtvis av
största vikt, såväl under byggtiden som efter det att projek-
tet är slutfört. Två parallella tunnlar med enkelspår, säker-
hetsutgångar, servicetunnlar, underjordiska nödstationer
etc. visar att säkerheten tas på allvar i det här projektet.

Säkerheten är också mycket viktig under byggnationen i
samband med borrning och sprängning.

Med hänsyn till de geologiska förutsättningarna kom-
mer endast en tredjedel av Lötschbergtunneln att borras.
Till övriga delar, liksom till servicetunnlar, servicestationer

och tunnlar som används för
växling av spår, används
Atlas Copcos borriggar och
en metod med kombinerad
borrning och sprängning.

Kalksten är den vanligaste bergarten och ibland förekom-
mer det metangas. För att undvika olyckor har därför ett
varningssystem för metangas installerats på alla borriggar
från Atlas Copco. En rigg är dessutom utrustad med ett
system som underlättar borrningen av upp till 40 meter
långa sonderingshål för att upptäcka gas. Av säkerhetsskäl
är tunnlarna förstärkta med långa Atlas Copco Swellex®

bergförstärkningsbultar och därefter sprutas tak och väg-
gar med betong.

När de nya järnvägstunnlarna står klara för trafik redu-
ceras antalet tunga lastbilar på vägarna avsevärt – ett steg
framåt för säkerheten på de schweiziska vägarna och för
den vackra alpmiljön.

Basel Zürich

Arth-
Goldau

Göschenen Airolo

Altdorf Biasca
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Meter över 
havet

Bellinzona

Lugano

Befintlig tunnel
Ny tunnel

Chiasso

Milano

Zimmerberg-
bastunneln

Sankt Gotthard-
bastunneln

Ceneri-
bastunneln

Zürich

Zimmerberg-

bastunneln

Sankt Gotthard-

bastunneln

Ceneri-

bastunneln

Lötschberg-

tunneln

Lugano

Sankt Gotthard-bastunneln blir världens längsta
underjordiska järnvägstunnel, 57 kilometer lång.

Den nya Sankt Gotthard-bastunneln ligger 600

meter lägre än den gamla – godstågen kommer

att kunna köra dubbelt så fort som i dag.

Flera tunnlar byggs nu i Schweiz för att leda gods-

tågen genom landet på kortare, snabbare rutter.

Frankrike

Tyskland

Österrike

Italien
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Atlas Copco-gruppen är övertygad om att den största drivkraften för tillväxt är en kon-
tinuerlig lansering av nya innovativa produkter som ökar kundens produktivitet samti-
digt som arbetsmiljön förbättras. För ovanjordsriggar blir målsättningen lägsta möjliga
borrkostnad per ton berg som produceras och högsta bekvämlighet för operatören.

Det stämmer väl med filosofin hos Maine Drilling
& Blasting (MD&B), ett familjeägt entreprenad-
företag i USA, som grundades 1966. MD&B

inriktar sig helt enkelt på att ge bästa möjliga service till
sina kunder. Företagets tillväxt är ett resultat av många
nöjda kunder. Naturligtvis är kvalitet och hög standard en
förutsättning för att uppnå ett sådant resultat. ”Det är där
Atlas Copco kommer in,” säger Bill Purington, VD för
företaget. MD&B använder 42 borriggar från Atlas Copco,
därmed är företaget den största enskilda användaren av
Atlas Copcos ovanjordsriggar i USA.

MD&B är ett entreprenadföretag med fullservice inom
borrning och sprängning. 75% av uppdragen gäller ”mark-
förberedelse”, då man avlägsnar berg och sten för att bere-
da marken för byggnation av ett shoppingcenter, en väg, en
flygplats etc. Övriga 25% utgörs av borrning och spräng-
ning i stenbrott, där olika slags stenprodukter produceras.
Varje uppdrag startar med en noggrann undersökning och
en kostnadsanalys samt en jämförelse mellan gängse arbets-
metoder och tillgänglig teknik. MD&B:s resurser gör det

möjligt att kombinera de bästa alternativen i fråga om hål-
storlek, borrmönster och utrustningsmix för att kostnaden
per ton ska bli den lägsta möjliga.

Fragmentering är viktig
Ingenstans är fragmentering viktigare än i stenbrott där de
lossprängda bergmassorna bör innehålla ett minimum av
stenfraktioner för att möjliggöra ett fritt flöde genom kross-
verken. MD&B har en ny ovanjordsrigg i arbete i ett sten-
brott i Dracut, Massachusetts. Stenbrottet finns i en nedlagd
nickelgruva med någon av USAs hårdaste bergarter. Atlas
Copcos kraftfulla bergborrar, motorer och kompressorer
ger optimalt resultat även under dessa förutsättningar. En
professionellt hanterad bergborr med hög prestanda är
också nödvändig för att åstadkomma de raka hål som krävs
för en fulländad bergfragmentering med varje sprängsats.

MD&B och Atlas Copco har ett nära samarbete i en
framåtsträvande relation där man diskuterar och kommer
överens både i fråga om det aktuella och framtida behovet
av utrustning.

För Maine Drilling & Blasting är det

viktigt att minimera kostnaden per

ton. Lika viktig är bra arbetsmiljö.

Atlas Copcos största kund av borriggar i USA

Gemensamma värderingar
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Idet sortiment av verktyg som tillverkas här ingår pneu-
matiska och elektriska mutterdragare. De används i
första hand inom fordonsindustrin. Faktum är att var

tredje bil på vägarna i västvärlden i dag har monterats med
hjälp av mutterdragare som tillverkats här.

En bil innehåller cirka 2,000 skruvar och bultar, så det är
oerhört viktigt att veta att de har dragits åt på ett korrekt
sätt. Varje skruv måste dras åt med rätt vridmoment, efter-
som för högt eller för lågt vridmoment kan orsaka brott i en

komponent när bilen befinner sig ute på vägen. Ett korrekt
vridmoment är absolut avgörande och därför används
Tensor® elektriska mutterdragare på moderna monterings-
linor inom bilindustrin. Tensor mutterdragare är intelligenta
och kan programmeras så att de med extremt god noggrann-
het kontrollerar exakt vilket vridmoment som genomförs
på ett förband.

”Tierpverken har tillverkat Tensor i närmare 10 år”, för-
klarar Markku Pärssinen, chef för Tierpverken. ”Volymerna

Sverige

Tierp – hjälper 
till att bygga bilar
över hela världen

Två timmars bilfärd norr om Stockholm ligger Tierp, ett samhälle med närmare
5,000 invånare. Vid randen av granskogen ligger Tierpverken, en fabrik med 440
anställda. Här, i hjärtat av den svenska landsbygden, tillverkas industriverktyg.
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1987 Första generationen av Tensors elverktyg, Tensor A/G.

1993 Andra generationen av Tensor S/Power Focus 2000.
Patenterad med en mycket lätt och snabb motor.

1998 Tensor DS lanseras. Samma motor som i Tensor S.
Avsedd för kvalitetsförband, men inte för kritiska säker-
hetsförband som kräver spårbarhet. Detta gör det
intressant för kunder att installera Tensor i hela anlägg-
ningen.

2000 Power Focus 3000 introduceras. Systemet kan anslutas
till kundens nätverk och till Internet. Produktionsdata
kan fjärravläsas.

Tensor® – lätt men stark
Utveckling uppkommer av kontinuerliga förbätt-
ringar och genom innovationer – motorn i Tensor®

elektriska mutterdragare är ett exempel på en fan-
tastisk banbrytande innovation.

Tensor har en unik motor, speciellt utvecklad
för elverktyg. Tack vare sin låga vikt har den fem

gånger så hög prestanda som konventio-
nella motorer av samma storlek.

var små till en början, men efter hand som kvalitetsmedve-
tenheten ökat inom fordonsindustrin har också efterfrågan
på Tensor ökat. Jämfört med 1997 tillverkar vi nu omkring
tre gånger så många Tensorverktyg.”

Minskar återkallandet
Det finns två olika typer av Tensors elektriska verktyg:
Tensor S och Tensor DS. Båda är lätta, snabba och har hög

precision. De kan anslutas till ett datoriserat styrsystem
online – Power Focus. Denna kontrollenhet kan program-
meras att räkna hur många skruvar som har dragits åt, så
att inga skruvar på fordonet lämnas utan att ha blivit
åtdragna.

Power Focus 3000 är den senaste versionen av Atlas Copcos
system för kontroll av åtdragning. Kontrollenheten kan tala
om för operatören vid monteringslinan vilken skruv som
bör dras åt härnäst och sedan dokumentera processen i
minnet. Det ger en fullständig bild av fordonets historia och
fungerar som en permanent registrering av fordonets mon-
teringsprocess. Tillgängligheten av sådan registrering bör
också minska risken att behöva återkalla bilar sedan de

lämnat fabriken, något som kostar
fordonsindustrin åtskilliga miljarder
dollar varje år.

Ett verktyg kan ersätta flera
Tensor S elverktyg används speciellt
där säkerhetskraven är extremt
höga, exempelvis vid montering av
säkerhetsbälten, hjulaxlar och

krockkuddar. Det nyligen utvecklade mer kostnadseffekti-
va mutterdragaren Tensor DS, har utökat användandet av
elverktyg vid monteringslinorna i fordonsindustrin. För
varje ny bilmodell som tillverkas sätter man upp nya mon-
teringslinor och på dessa ökar andelen elektriska mutter-
dragare jämfört med mer konventionella pneumatiska
verktyg. En orsak är att ett Tensorverktyg kan programme-
ras för åtdragning av olika skruvtyper med olika vridmo-
ment, därmed kan ett elverktyg ersätta flera pneumatiska.
Andra skäl är den större precision som elverktyg erbjuder,
och den förbättrade arbetsmiljön för operatörerna vid
monteringslinan tack vare lägre bullernivåer.

När biltillverkare i dag utformar en ny anläggning har
man ett nära samarbete med Atlas Copco för att maximera
tillämpningen av Gruppens produkter vid monteringslinan.
”Kunderna utnyttjar vår kunskap om monteringsprocessen
och de är angelägna om att lära sig hur moderna kontroll-
system för åtdragning kan integreras i produktionen för att
öka produktiviteten och kvaliteten”, säger Pärssinen.
”Grunden till vår framgång inom fordonsindustrin är foku-
seringen på och ett nära samarbete med kunden i kombina-
tion med innovativa, ledande produkter av hög klass”.

*Källa: Automotive News

Närmare 60 miljoner bilar och lätta lastbilar
tillverkades under 2001*. Var tredje bil på
vägarna i västvärlden i dag har monterats med
hjälp av mutterdragare tillverkade i Tierp.
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För mer än 75 år sedan började Milwaukee Electric
Tool Corporation tillverka några av världens mest
hållbara och kraftfulla verktyg med en grundläg-

gande vision: Att producera det mest kompletta produkt-
sortimentet av elverktyg för professionella användare.

Visionen håller än i dag. I november 2001* genomfördes
en undersökning bland professionella användare av elverk-
tyg i USA. De rankar Milwaukee som det ledande varumär-
ket. Milwaukee rankas högt för sin användbarhet, produkt-
kvalitet och bästa garanti, förmånliga pris, teknisk support
och applikationssupport samt tillgänglighet.

Milwaukee kan verktyg. Deras varumärkesslogan,
”Nothing But Heavy Duty®” (”Endast Kraftverktyg”)
visar att Milwaukee inte bara förstår den professionella
verktygsanvändaren, utan även verktygens praktiska till-
lämpningar. Milwaukee utvecklar professionella elverktyg.

Företagets höga rankning bland professionella yrkesmän
har stärkts under åren, eftersom utvecklingen av nya verk-
tyg fortsätter att stämma överens med deras behov. Mil-
waukee fäster också stor vikt vid produktjämförelser för
att säkerställa att verktygsprototyperna är bäst i sin klass.
Krävande laboratorietester och användartester på fältet
kompletterar utvecklingsarbetet och garanterar rätt pro-
dukt för rätt jobb.

Milwaukees engagemang för kvalitet, prestation och
valuta för pengarna står fast medan organisationen fortsät-
ter få pris som ”Bästa nya verktyg” och ”Topprankad”, för
ett stort antal produkter. Ingenjörerna på Milwaukee Elec-
tric Tool konstruerar inte bara verktyg – de konstruerar
varje verktyg så att det ska göra jobbet bättre.

* Varumärkesstudie utförd av MRO Today, affärstidskrift i USA.

50 år med Sawzall®
2001 firade Milwaukee 50-årsjubileum för företagets
populäraste produkt, svärdsågen Sawzall®.

Milwaukee, som förvärvades
av Atlas Copco-gruppen
1995, introducerade Sawzall
1951 som den första bärbara svärdså-
gen med endast tre rörliga delar. Verktyget blev
snabbt populärt och har blivit Milwaukees bästsäljare,
med miljoner sålda exemplar.

Under åren har Sawzall utvecklats till ett verktyg
som snabbt sågar genom allt från rostfritt stål till alla
typer av trä. Den ständigt pågående utvecklingen av
Sawzall ligger i linje med Atlas Copcos affärsstrategi:
att växa genom kontinuerlig förbättring av befintliga

verksamheter och produkter samt genom innovativa
affärsidéer och nya teknologier.

1961 introducerades en modell med två hastighe-
ter som sedan följdes av versioner med exempel-

vis variabel hastighet, dubbel isolering och
snabbkoppling, så kallad Quik-Lok®. Välba-
lanserade Super Sawzall utvecklades 1991.

En sladdlös Sawzall, världens första stora
batteridrivna svärdsåg, lanserades 1996.

Övriga innovationer är exempelvis en så
gott som vibrationsfri mekanism (1998) och
‘Orbital Action Super Sawzall’ på 11 amp.
(1999). 2001 introducerade Milwaukee ’Saw-
zall – The Hatchet’, en kompakt sladdlös

svärdsåg med ett unikt handtag som går att ställa i sex
lägen, så att användaren kommer åt i trånga utrymmen.

Tills helt nyligen satsade Milwaukee enbart

på den nordamerikanska marknaden. Nu är

siktet inställt på att bli ett globalt varumärke.

Det lanserades i Australien under 2001 och

lanseras i Europa våren 2002.

Kvalitet och hög prestanda i

Kraftfulla verktyg
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Nordamerika

Låt proffsen 
hantera utrustningen

Vad skälet än är, så är tillgängligheten avgörande för
alla som är intresserade av att hyra utrustning.
Hyrkunder kräver säker, högkvalitativ utrustning

vid en specifik tidpunkt och på en specifik plats – och de vill
att utrustningen ska fungera optimalt under hyresperioden.

Art Droege, chef för Rental Service Corporation, för-
klarar: ”Vår ambition är inte att vara störst, utan bäst.
Man är bäst om man erbjuder sina kunder bäst valuta för
pengarna, det vill säga kvalitet, leverans och pris.”

Den 1 januari 2001 markerar tillkomsten av nya Rental Ser-
vice Corporation – den division som utgör affärsområdet
Rental Service. De två USA-baserade företagen, Prime Ser-
vice och Rental Service Corporation, som köptes 1997 och
1999, gick samman och bildade ett företag. Genom sam-
manslagningen skapades ett företag, en hyresflotta och en
företagsledning. Ledningsnivåerna är endast tre: region,
distrikt och depå. Resultatet är en plattare och mer effektiv
organisation som gynnar såväl kunder som verksamhet.

Många kunder har beslutat sig för att koncentrera sig på kärnverksamheten och de
hyr sin utrustning i stället för att köpa den. Andra behöver utrustning tillfälligt eller
för att klara produktionstoppar.

Arbetsda-

gen star-

tar tidigt i

maskinut-

hyrnings-

branschen.

Chaufförer-

na, som här Nick Goonis på RSC, utför sina

rutinmässiga kontroller före färd, lastar utrust-

ningen, samlar ihop följesedlar etc. och ger sig

iväg till sin första leveransplats – medan de

flesta fortfarande sover.

Wes Andujar, säljare på fältet, besöker en av sina 300

kunder. Wes hjälper arbetsledaren att lägga upp en

strategisk plan för sitt behov av hyresutrustning och

tillhandahåller utrustning för speciella behov. När en

kund efterfrågar utrustning som inte finns på lager

kontaktas systerdepåer.

02:00

06:00
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Tre varumärken med olika inriktning
Medan konceptet för maskinuthyrning är relativt enkelt, kan
de planer och processer som ingår visa sig vara komplexa.
Maskinuthyrningsverksamheten genererar intäkter huvud-
sakligen genom uthyrning, men även genom försäljning av ny
utrustning, reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror samt
genom försäljning av begagnad utrustning. Genom att arbeta
tillsammans ser teamen vid var och en av de 530 hyresdepå-
erna till att kundernas förväntningar ständigt uppfylls.

För att överbrygga komplexiteten och tillfredsställa kun-
dernas behov, är Rental Service Corporations tre varumär-
ken tydligt fokuserade på sina respektive kundsegment och
varje varumärke har specialinriktade kundserviceteam. RSC

betjänar bygg- och anläggningsmarknaden som omfattar
hyresmarknaden för tung utrustning och utrustning för den
kommersiella bygg- och anläggningssektorn. Prime Industri-
al fokuserar på de tillverkande och petrokemiska hyresseg-
menten medan Prime Energy verkar inom områdena oljefri
luft och generatorer.

Genom den nya konstellationen har affärsområdet fått
en hyresflotta som är tillgänglig för och kan utnyttjas av
alla hyresdepåer över hela Nordamerika via ett gemensamt
datasystem. Den landsomfattande marknadstäckningen,
de specialinriktade kundserviceteamen och den ökade till-
gängligheten för maskiner och övrig utrustning ger verk-
samheten en bättre plattform att arbeta utifrån.

Affärsområdet Rental 

Service är organiserat i sex

geografiska regioner som i

första hand betjänar bygg-

och anläggningsmarkna-

den under varumärket RSC

och en industriell enhet

som betjänar tillverknings-

industrin med varumärkena

Prime Industrial och Prime

Energy. 

Innesäljarna är en

viktig del av RSC:s

kundservice. Adam

Garcia, innesäljare, förklarar för kunden att hans

utrustning är på väg till honom från tvätthallen.

Innesäljarna samarbetar med kollegerna inom

försäljning, underhåll, service och leverans samt

hjälper kunder som besöker butiken.

RSC:s underhållsprogram garanterar att kunderna får utrust-

ning som är i gott skick. Varje del av utrustningen rengörs i

speciellt utformade tvätthallar. Spillvattnet samlas upp och

renas för att inte förorena marken.

08:00 10:30
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Framgången för ett maskinuthyrningsföretag handlar
mycket om logistik, det vill säga hur effektivt man utnyttjar
och hanterar hyresflottan och hur framgångsrikt företaget
genererar intäkter från reservdelar, tillbehör och förbruk-
ningsvaror. För att maximera såväl intäkterna som utnytt-
jandet av hyresflottan, bör den hanteras effektivt med ett
aktivt informationsutbyte om vilka intäkter som genereras
av varje produkt och produktkategori inom respektive
hyresdepå. Hanteringen av en hyresflotta består av många
olika aktiviteter:
• Investering i ny, efterfrågad utrustning 
• Anpassning av hyresflottans sammansättning

• Förflyttning av utrustning mellan depåer för att möta
efterfrågan och maximera intäkterna

• Aktiv anpassning av hyrestariffer genom medveten 
prispolitik

• Underhåll och service
• Försäljning av begagnad utrustning för att investera i

nyare utrustning
• Försäljning av underutnyttjad begagnad utrustning

Maskinuthyrningsföretag visar stora variationer i fråga om
utnyttjande, hyrestariffer och produktmix. Dessutom är
skillnaderna stora mellan olika depåer och årstider.

Utnyttjande och 
hantering av hyresflottan

Förutom att

transportera

utrustning inne-

bär en stor del av

chaufförens jobb

att ge kunderna

service. Chauffören

ser till att kunden vet hur utrustningen

ska hanteras på ett korrekt och säkert

sätt. Leverans och hämtning på exakt tid

är också viktigt för kunderna, eftersom

de har ett tidsschema att hålla.

Kunderna är beroende av att utrustningen är i gott

skick och underhållen på rätt sätt, men även med de

bästa förutsättningar kan det hända saker som orsakar

förseningar. Ett försäkringssystem erbjuder kunderna

stöldskydd, skydd mot punktering samt möjlighet att

lämna utrustningen till den depå som ligger bäst till för

kunden. Om det trots allt skulle uppstå problem är RSC

på plats för att reparera, eller byta utrustningen, inom

fyra timmar.

15:30

13:00
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Inom uthyrningsbranschen 

En hög tillväxttakt för efterfrågan
på hyresutrustning driver fram
högre investeringar i utrustning.
Detta har en negativ påverkan på
uthyrningsföretagets kassaflöde
från den löpande verksamheten. 

När tillväxttakten är måttlig är
behovet av investeringar i ny
utrustning mindre. Det ger en
positiv effekt på uthyrningsföre-
tagets kassaflöde.

Inom tillverkningsindustrin 

En hög tillväxttakt för efterfrågan
på maskiner och utrustning kan
driva fram investeringar i ett till-
verkningsföretags långsiktiga
kapacitetsökning. 

*Så länge kapaciteten kan ut-
ökas utan större investeringar,
som byggandet av en ny fabrik,
är emellertid effekten på kassa-
flödet från den löpande verk-
samheten begränsad.

Tillväxten inom maskinuthyrningsbranschen har ett
nära samband med investeringar, vilka tydligt påver-
kar kassaflödet inom verksamheten. Normalt sett kan
en maskinuthyrningsverksamhet finansiera en stor del
av den organiska tillväxten med rörelsens kassaflöde.
Att finansiera en hög tvåsiffrig organisk tillväxttakt krä-
ver emellertid omfattande investeringar i hyresflottan.
Å andra sidan, när tillväxttakten är måttlig, oförändrad
eller negativ, spenderas mindre kapital på att utöka

eller bibehålla hyresflottan och kassaflödet är då
starkt. Avskrivningarna utgör den stora skillnaden.
Medan avskrivningar står för en stor del av de totala
kostnaderna i en uthyrningsverksamhet, spelar de nor-
malt sett en mindre roll i ett tillverkningsföretags totala
kostnader. Detta faktum är viktigt att beakta när kassa-
flödet från en uthyrningsverksamhet jämförs med ett
tillverkningsföretag.

Finansiella kännetecken för uthyrningsverksamhet

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten

Nettokapitalkostnad

MSEK

Låg

Positivt kassa-
flöde

Positivt kassaflöde*
Negativt
kassaflöde

Hög

Tillväxt, %

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten

Nettokapitalkostnad

MSEK

Låg Hög

Tillväxt, %

Tillväxtens effekt på kassaflödet (förenklade diagram)

RSC använder
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kommunika-

tionsmetoder,

t ex tryckt informa-

tion, multimedia och platsbesök, för

att nå sina 5,800 anställda. Här samlar säkerhetsmedarbetare Marie Barker

ett team för information om arbetsplatssäkerhet. Eftersom personalen

behövs för att hjälpa kunderna dagtid, hålls mötena vanligen efter arbetstid.

Arbetsdagen

är slut och fili-

alchefen Ron

Bunning ringer

ett sista snabbt

telefonsamtal

till en kund för

att tacka – med en

förhoppning om att

hans team kan stå till

tjänst i framtiden.
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område för tillväxtområde för tillväxt

Chengdu

Kunming 

Chongqing

Guangzhou Shenzhen

Xiamen

Wuhan

Shanghai
Wuxi

Nanjing
Xi’an

Zhengzhou

Qingdao

Bejing 

Shenyang

Changchun

Harbin 

Atlas Copco-kontor

Atlas Copco-fabriker

Atlas Copco på Kinas fastland

En av Atlas Copcos huvudprinciper för långsiktig tillväxt är att uppnå samma när-
varo vad gäller försäljning, service och produktion i var och en av de viktigaste
regionerna: Europa, Nordamerika samt Asien. Fortfarande återstår en del, men
strategin börjar bli verklighet. En stor del av Atlas Copco-familjens snabba tillväxt i
Asien är ett resultat av framgångarna på den kinesiska marknaden. Efter omkring
80 år på marknaden känner sig Atlas Copco hemma i Kina. Under de senaste åren
har en enorm utveckling ägt rum i landet och Atlas Copco har genomfört viktiga
strategiska åtgärder för att positionera sig på denna nyckelmarknad.

En av Atlas Copcos huvudprinciper för långsiktig tillväxt är att uppnå samma när-
varo vad gäller försäljning, service och produktion i var och en av de viktigaste
regionerna: Europa, Nordamerika samt Asien. Fortfarande återstår en del, men
strategin börjar bli verklighet. En stor del av Atlas Copco-familjens snabba tillväxt i
Asien är ett resultat av framgångarna på den kinesiska marknaden. Efter omkring
80 år på marknaden känner sig Atlas Copco hemma i Kina. Under de senaste åren
har en enorm utveckling ägt rum i landet och Atlas Copco har genomfört viktiga
strategiska åtgärder för att positionera sig på denna nyckelmarknad.
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Fram till 1980-talet sköttes försäljningen till Kina
från Sverige. Företagets varumärke var välkänt 
inom gruvindustrin efter flera decenniers försälj-

ning. 1983 började emellertid Atlas Copco utfärda licenser
för vissa produkter till kinesiska tillverkare. Några år senare
startade Gruppen samriskföretag tillsammans med flera av
de kinesiska licensinnehavarna.

Övergången från utlandsförsäljning till egen produktion

kulminerade 1997 i registreringen av ett helägt holdingbolag
för Kina: Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd. Att bygga
en fabrik är emellertid bara ett steg. För att betraktas som
”lokalt”på en marknad, måste man kunna tillhandahålla
både försäljning och service samtidigt som man har lokala
leverantörer. Under 1990-talet utvecklade Atlas Copco därför
en allt större krets av leverantörer som kunde uppfylla ISO:s
kvalitetsstandarder och växa tillsammans med Gruppen.

Efter 18 år på plats
Atlas Copco började exportera till Kina på 1920-talet, men först 1983 beslutade sig
Gruppen för att ta det verkliga steget in på den kinesiska marknaden. Att tränga så
djupt in i ett land och dess företagskultur att man upplever det som sitt andra hem-
land kan underlätta att tänka som kunden.

Atlas Copco etablerade sig först på östkusten. I dag har Gruppen
ett antal försäljnings- och servicekontor, inklusive några i de
centrala och västra delarna av Kina. På 1920-talet deltog Atlas
Copco i en utställning i Beijing. Försäljningen sköttes sedan från
Sverige genom förhandlingar med centrala statliga myndighe-
ter i Beijing. Kontakten med slutkunderna var begränsad.

80 år i Kina

Ett viktigt marknadssegment

i Kina är kompressorer för

tillverkning av PET-flaskor.
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Personalen genomgår kontinuerlig vidareutbildning i
teknik, administration och ledarskap. Gruppen har
en egen internutbildning och samarbetar med lokala

utbildningsföretag och universitet.
1998 introducerade Atlas Copcos holdingbolag i Shang-

hai ”ACademy”, som är ett internt utbildningskoncept.
ACademy erbjuder kurser från en till fem dagar, långsiktig
vidareutbildning, ja, till och med universitetsutbildning på

kvällstid liksom språkkurser i engelska. Sedan star-
ten har ACademy haft mer än 500 kursdeltagare.
En av huvuduppgifterna är att integrera nya med-
arbetare i den globala Atlas Copco-familjen.

Rekrytering till Atlas Copco underlättas
genom att information om Atlas Copco och dess
industriella metoder sprids bland studenter.
Atlas Copcos bok om kompressorer har varit
ett av verktygen. Boken används vid Shanghai
Jiao Tong Universitetet, ett av de äldsta uni-

versiteten för teknik
och vetenskap i Kina.
Atlas Copco China
samarbetar med uni-
versitetet i fråga om
högre utbildning i
kompressorteknologi.
Att anställa nya med-
arbetare med akade-

misk examen, lära dem Atlas Copcos processer och kultur
och därefter hjälpa dem att växa som experter eller som che-
fer är en krävande men nödvändig process. Tills helt nyligen
var antalet medarbetare inom Gruppen med erfarenhet från
Asien mycket lågt i förhållande till antalet medarbetare med
erfarenhet från Europa eller Nord- och Sydamerika. Att öka
antalet chefer med erfarenhet från Asien är mycket viktigt
för att kunna upprätthålla nuvarande tillväxtgrad och ge
Asien samma ställning som de två andra regionerna.

Ett vidare perspektiv
För att öka takten i ledarskapsutvecklingen låter Atlas
Copco vissa medarbetare delta i utbildning som leds av
China Europe International Business School (CEIBS).
CEIBS startade 1995 och samarbetar med affärsskolor i
Europa och Asien samt med multinationella företag.

Under 2001 bekostade Atlas Copco en avancerad utbild-
ning för tre medarbetare som anställdes inom Gruppen
under mitten av 1990-talet. Det var dags för dem att få ett
vidare perspektiv på företagsledning. Utbildningen spänner
över 18 månader och där ingår föreläsningar på universite-
tet en halv vecka varannan månad. Talangfulla medarbetare
får varje år chans att bli uttagna till denna utbildning.

Lärande har hög prioritet i det kinesiska samhället.
Genom att öka kunskaperna och skickligheten hos medar-
betarna blir Atlas Copco en god ”medborgare” i de samhäl-
len där företaget verkar.

Lära för 
framtiden

Jin Wei, studierektor vid Jiao Tong Universitet, och 

Magnus Gyllö, vice VD för Atlas Copco (China) Invest-

ment Co. Ltd., har nära samarbete i utbildningsfrågor.

Atlas Copcos bok om kom-

pressorer, som översattes till

kinesiska för första gången på

1990-talet, är fortfarande en

obligatorisk lärobok vid yrkes-

skolor och tekniska högskolor.

En grundläggande övertygelse inom Atlas Copco är att
medarbetarna leder Gruppen framåt. I Kina bidrar utbild-
ningen av vår personal till Atlas Copcos expansion.

Koncernledningen formulerar en ny strategi
som prioriterar etableringen av en varaktig
närvaro i Kina. Atlas Copco (China) Ltd. eta-

bleras i Hong Kong som ett redskap för att komma närmare
marknaden genom representationskontor som öppnas i Beij-
ing, Shanghai och Guangzhou.

Atlas Copco tecknar
sex licensavtal med
kinesiska företag

för tillverkning av ett begränsat sortiment av oljeinsprutade
kompressorer, kolvkompressorer, borriggar och hydrauliska
borrar.

 -
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Det första samriskföretaget etableras och
avser i första hand borriggar. Lokal partner
är den tidigare licensinnehavaren i Nan-

jing (Nanjing Atlas Copco Construction Machinery Co. Ltd.).

Samriskföretaget Wuxi-Atlas Copco Com-
pressor Co. Ltd. etableras och även här är
en tidigare licensinnehavare lokal partner.

 

Atlas Copco förstärker
närvaron i Wuxi

I september 2001 stod utbyggnaden av Atlas Copcos monteringsfabrik för kom-
pressorer i Wuxi klar. ”Nu kan vi tillverka dubbelt så många kompressorer med en
måttlig personalökning, tack vare bättre organisation och mer utrymme,” säger
George Guiaux, VD för Wuxi-Atlas Copco Compressor Co. Ltd. 

Utbyggnaden har ökat fabriksytan från 2,500 m2 till
5,000 m2, antalet monteringslinor har ökat till sju
och lagerutrymmet har utökats med 1,500 m2.

Tidigare tillverkades flera modeller på samma lina, men nu
har varje modell sin speciella lina.

”Ursprungsfabriken från 1995 hade den mest moderna
utrustningen för sin tid, något som även den här utbyggna-
den har,” säger Guiaux. ”Liksom den tidigare fabriken, föl-
jer utbyggnaden standarden ISO 14001 för miljöledning. Vi

har dessutom alldeles nyligen blivit certifierade av
Lloyds.”

Fabriken har avloppsrening, bul-
lerkontroll och källsortering av sopor

för återvinning respektive miljöfar-
ligt avfall. Wuxi ligger cirka två
timmars bilfärd från Shanghai
och har gott om grönområden.
Företag måste reservera 30% av
all mark för grönområden och en
trädplanteringskampanj hösten

2001 gjorde staden ännu
vackrare.

”De lokala invånar-
na är stolta över hur
rent och välmående
deras samhälle är.
Lokala myndigheter
frågar hela tiden om vi
är nöjda här eller om vi

har förslag på förbättringar.” Framgång är inte bara resul-
tatet av en god miljö som gynnar produktiviteten, utan är
också beroende av goda relationer med lokala myndighe-
ter, invånare, leverantörer och medarbetare inom andra
Atlas Copco-företag.

”Utbyggnaden ger oss dessutom möjlighet att ta emot
fler försäljnings- och serviceingenjörer som vill lära sig mer
om produkterna. På så sätt lär vi i vår tur oss mer om hur
kunderna tänker och agerar,” förklarar George Guiaux.

”Goda relationer med personer som arbetar på olika
företag gynnar även den
interna kommunikationen,
har vi märkt. Orderingång-
en har ökat väsentligt under
de senaste två åren, men
produktionen har ändå hål-
lit takten. Vi har klarat av
att hålla jämna steg med
efterfrågan tack vare god
planering, vilket i sin tur är
ett resultat av det nära sam-
arbetet med säljorganisationen.”

Dagliga leveranser
God planering innebär att kvaliteten inte blir lidande.
Fokuseringen på kvalitet, såväl i fabriken som hos de lokala
leverantörerna, är nyckeln till fabrikens framgång. Ett stort
antal komponenter kommer från lokala leverantörer, men
vissa huvudkomponenter till kompressorerna importeras
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Montering av stora oljeinsprutade kompresso-
rer startar i Wuxi efter en kort inkörningspe-
riod. Ett samriskföretag etableras i Changchun

för tillverkning av ett sortiment med elverktyg. Partner är AEG:s
tidigare licensinnehavare i Changchun, före Atlas Copcos förvärv.

Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd. etab-
leras för att fungera som investment- och
holdingbolag för Kina; ägs till 100% av Grup-

pen. Atlas Copco ACademy startas i Shanghai för utbildning av
nuvarande och blivande chefer och specialister.

 

från Atlas Copco i Belgien. 1996 certifierades fabriken i
Wuxi enligt ISO 9001 och sedan dess har leverantörerna
ökat komponenternas kvalitet markant.

”Vi använder kanban-systemet med dagliga leveranser,
därför måste komponenterna vara helt felfria när de anlän-
der till fabriken. En del underleverantörer är själva certifie-
rade enligt ISO 9001. Vi har alltid samarbetat med våra

leverantörer i kvalitetsfrågor och besöker dem regelbundet
för att hjälpa dem med deras arbetsprocesser.”

Kompressorteknik i Kina ger support både till kunder
och Wuxi-Atlas Copco Compressor Company via ett
omfattande nät av försäljnings- och servicekontor över
hela Kina.

”Miljöfrågor har blivit mycket viktiga i Kina. Som
ledande företag i vår bransch har Wuxi-Atlas Copco
Compressor Co. visat sitt engagemang genom att
införa procedurer och arbetsrutiner som gör det möj-
ligt att ytterligare kontrollera och övervaka effekterna
av vårt miljöarbete,” säger kvalitetsingenjören Sun
Dajian.

Ett av målen enligt ISO 14001 är att genomföra

kontinuerliga förbättringar i vid mening
och tillhandahålla kvalitetsprodukter med
respekt för miljön. Wuxi-Atlas Copco är
engagerade i att främja utvecklingen av
produkternas kvalitetsstandarder och
de arbetar för en renare, sundare och
säkrare miljö.

ISO 14001 till Wuxi-Atlas Copco Compressor Company 
Atlas Copcos produktbolag i Wuxi har certififerats enligt ISO 14001. Företaget tillverkar 

skruvkompressorer från 5 kW till 250 kW.
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Här slipas diamanter
En av Atlas Copcos äldsta anläggningar i Kina är en samriskfabrik som leds av Hobic
Bit Industries. Fabriken tillverkar diamantborrkronor för prospekteringsborrning.

Fabriken har varit i gång sedan
1994, men bara ingått i Grup-
pen sedan 2000 som en del av

affärsområdet Anläggnings- och
gruvteknik. I motsats till affärsom-
rådet Kompressortekniks verksamhet
i Wuxi, som huvudsakligen är inrik-

tad på den inhemska marknaden, är Hobics samriskföretag
i Wuxi även inriktat mot exportmarknaden. Omkring två
tredjedelar av produktionen går till kunder utanför Kina,

i huvudsak till andra länder i Asien och till Kanada.
”Det är svårt att automatisera tillverkningen, därför har

vi försökt förbättra miljön inne i fabriken. En av de första
åtgärderna var att måla själva fabriksbyggnaden,” säger
Johan van der Heyde, chef för Anläggnings- och gruvtek-
nik i Kina när Hobic köptes. En annan tidig åtgärd var att
tillsammans med leverantörerna och de anställda i fabriken
säkerställa att Gruppens kvalitetsstandarder uppfylldes.

Hobic är en del av divisionen Atlas Copcos Craelius och
förstärker den befintliga produktionen av diamantborrkronor.

Atlas Copco (Shanghai) Trading Co. Ltd.
inrättas i Waigaoqiao, en s.k. frihandels-
zon, dessutom inrättas ett regionkontor i

Shanghai, som till 100% ägs av Gruppen. Atlas Copcos
kompressorfabrik i Wuxi expanderar för första gången.

Organisationen med representationskon-
tor inom Atlas Copco China/Hong Kong
Ltd. slopas, utom för kontoret i Shanghai.

I stället inrättas filialer till Atlas Copco (China) Investment Co.
Ltd. i Beijing och Shenzhen samt regionkontor i Changchun,

 

Två tredjedelar av

Hobics produktion 

går på export.
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Shenyang, Xi’an, Qingdao, Wuhan, Chongqing, Guangzhou,
Kunming, Chengdu, Xiamen, Harbin och Zhengzhou.

Atlas Copcos kompressorfabrik i Wuxi expanderar för andra
gången och fördubblar sin produktionskapacitet.

Inom Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd. i Shanghai

finns  ”Internal Bank Asia” som ska fungera som regionalt stöd.
Investmentbolaget är nu även Atlas Copcos utvecklingscenter 
i Asien för avancerade administrativa tjänster (ASAP).

Kompressorteknik startar på försök e-handelsservice till sina
kinesiska kunder.

Kvalitet ger vänner
Efter snart fyra år inom Atlas Copco Tools arbetar Amy Shi mot ett ständigt växande
nät av kunder inom fordonsindustrin. ”En del av mina kunder är goda vänner. En
av dem rekommenderade oss till ett annat företag och nu är de också kund hos
Atlas Copco.”

Amy Shi är försäljningsingenjör och har sin bas i
Wuhan. Omkring hälften av företagen inom for-
donsindustrin är samriskföretag mellan utländska

och kinesiska företag och cirka hälften är statligt ägda. De
är spridda över de fyra provinserna Hubei, Shaanxi, Sichu-
an och Henan.

”Jag är på kontoret vissa dagar, men för det mesta besö-
ker jag fabriker, demonstrerar produkter och försöker hjälpa
mina kunder med olika problem,” förklarar Shi. Med en tek-
nisk examen i bagaget kan hon ofta lösa problemen på plats.

Härligt att lyckas
En av Amy Shis bästa händelser under 2001 var att vinna
kontraktet för en ny Citroën-fabrik.

När Citroën först kom till Kina ville de enbart ha verktyg
från Atlas Copco. Några år senare byggde Citroën ytterligare

en fabrik, men då valde
de som startade den
nya fabriken en kon-
kurrent. ”Vi fortsatte
att arbeta hårt med att
ge god service åt Citro-
ën, så när de började
planera för sin senaste
fabrik blev vi ombedda
att lämna anbud som
övriga verktygstillver-
kare. Vi vann! Det kändes skönt att få tillbaka Citroën.”

Nu när Amy Shi har provat på försäljning, skulle hon vilja
lära sig mer om marknadsföring. ”Om fem år skulle jag vilja
jobba med marknadsföring. Men jag är fortfarande ung och
än så länge är det kul att resa mycket och hjälpa kunderna.”

Som försäljnings-

ingenjör inom

Atlas Copco Tools

and Assembly 

Systems i Kina 

tillbringar Amy Shi

mesta tiden i kun-

dernas fabriker.
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Atlas Copco 
och omvärlden

Atlas Copcos vision är att vara ledande inom sina respektive verksamheter. Gruppen
ska inta förstaplatsen i kundernas medvetande och även utgöra deras förstahandsval.

Nordamerika

Fördelning av fakturering mellan affärsområde och region

■ Kompressorteknik 
■ Anläggnings- och gruvteknik
■ Industriteknik
■ Rental Service

Sydamerika
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För att säkerställa långsiktig lönsamhet ska tillväx-
ten, antingen den sker organiskt eller genom för-
värv, uppnås i tre strategiska huvudriktningar. För

det första ska Gruppen åstadkomma tillväxt inom befintliga
verksamheter genom att erbjuda nya produkter utvecklade
inom Atlas Copcos tekniska kärnområden, hitta tillämp-
ningar på nya marknadsnischer, förstärka närvaron på
marknaden och/eller genom att förvärva företag med lik-
nande eller kompletterande produkter och/eller tjänster. För
det andra ska Gruppen förstärka sin närvaro på de asiatiska
marknaderna. För det tredje ska Gruppen öka den fakture-

rade försäljningen som är relaterad till eftermarknaden, det
vill säga service och underhåll, reservdelar och tillbehör, för-
brukningsvaror samt maskinuthyrning, vilka säkerställer ett
ännu större engagemang i kundernas affärsverksamheter.

Utveckling av Gruppens kärnverksamheter säkerställs
genom kontinuerlig förbättring av befintliga områden och
genom innovationer. Kontinuerliga förbättringar inom till-
verkning, produkter, marknadsföring, organisation och
arbetsflöden syftar till att förbättra kundservicen och säker-
ställa lönsamhet på kort sikt. Banbrytande innovationer är ett
medel för att bibehålla företagets goda konkurrensförmåga

Afrika/Mellanöstern

Asien/Australien

Europa
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och maximera resultatet på lång sikt. Gruppen ger sitt starka
stöd till specifika projekt som gynnar tekniska innovationer,
koncept och metoder.

Atlas Copco-gruppen har en rad olika varumärken och
strategin att satsa på flera varumärken har en viktig betydel-
se. För att bättre kunna tillfredsställa kundernas specifika
behov, differentieras produkter och tjänster och marknads-
förs under olika varumärken via skilda distributionskanaler.
Varje varumärke har sin tydliga roll och försvarar sin plats
genom att bidra till den totala omsättningen och resultatet
för varje specifik affärsverksamhet.

Mål
Atlas Copco använder trender samt kort- och långsiktiga
mål för att styra verksamheten. Det övergripande målet är
att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital som alltid
överstiger Gruppens totala kapitalkostnad samtidigt som
företaget växer.

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 hyresflottans nyttjandegrad.

Sammantaget kommer detta att garantera att Gruppen
ständigt skapar ett ökat värde för aktieägarna. För att nå
dessa mål kommer den beprövade utvecklingsprocess som
gäller för varje operativ verksamhet i Gruppen att följas,
nämligen stabilitet först, därefter lönsamhet och slutligen
tillväxt.

De senaste fem åren har den årliga tillväxten varit i
genomsnitt 15.3%, främst till följd av företagsförvärv.

Under samma period var Gruppens rörelsemarginal i
genomsnitt 12.7%.

Ett av de kvalitativa målen innebär att vi strävar efter att
alla produkter och tjänster ska öka kundernas produktivi-
tet och konkurrenskraft så att Atlas Copco därigenom blir
den partner och leverantör som kunden väljer. Undersök-
ningar genomförs kontinuerligt för att mäta Atlas Copco-
gruppens framgångar i detta avseende. Ett annat mål är att
alla divisioner ska vara ledande inom miljöarbetet, vilket
stärker affärsverksamheten.

Marknadsnärvaro i uppemot 150 länder
Atlas Copco-gruppen har en stark marknadsnärvaro och
strävar efter nära och långsiktiga relationer med sina kun-
der. Produkterna marknadsförs via Gruppens egna försälj-
ningsorganisationer i omkring 70 länder och genom distri-
butörer och ett servicenät i ytterligare 80 länder.

Atlas Copco tillverkar och monterar produkter i 13 län-
der. Tillverkningen är koncentrerad till Belgien, USA, Sve-
rige, Tyskland, Frankrike, Kina och Indien.

Den nordamerikanska marknaden svarar för något mer
än hälften av Gruppens fakturerade försäljning, 51%, och
den europeiska för 30%. Atlas Copco är fast besluten att
öka närvaron på nya marknader, i synnerhet i Asien som i
dag står för cirka 9 procent av den fakturerade försäljning-
en. Under 2001 ökade Atlas Copco sin produktionskapaci-
tet i Wuxi, Kina, och utökade antalet försäljningskontor
och serviceenheter på det kinesiska fastlandet.

Förbrukningsvaror, uthyrning 
och service ökar i betydelse
Gruppens strategi för tillväxt genom ökad försäljning relate-
rad till eftermarknaden, såsom service och underhåll,

Kompressorteknik 33%

Anläggnings- och 
gruvteknik 14%

Industriteknik 23%

Rental Service 30%

Försäljning per affärsområde

Nordamerika 51%

Sydamerika 4%

Europa 30%

Afrika/Mellanöstern 4%

Asien/Australien 11%

Geografisk fördelning av försäljningen

Gruvindustri 8%

Bygg- och anläggnings-
industri 42%

Tillverkningsindustri 24%

Processindustri 12%

Serviceindustri 6%

Övriga 8%

Försäljning per kundkategori

Organisation
Styrelse

VD och koncernchef

Verkställande ledning och staber

Kompressor- Anläggnings- och Industri- Rental
teknik gruvteknik teknik Service

Atlas Copco Rock
Drilling Equipment

Atlas Copco Craelius

Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco 
Construction Tools

Atlas Copco Wagner

Milwaukee 
Electric Tool

Atlas Copco 
Electric Tools

Atlas Copco Tools
and Assembly 
Systems

Chicago Pneumatic

Rental Service 
Corporation

Industrikompressorer

Portabla 
kompressorer

Gas- och process-
kompressorer

Generatorer

Airtec

Portable Air

Industrial Air

Oil-free Air

Atlas Copco Applied
Compressor and
Expander Technique

Borriggar

Bergborrverktyg

Entreprenad-
utrustning

Lastmaskiner

Industriverktyg

Monteringssystem

Professionella
elverktyg

Maskinuthyrning

Försäljning av reserv-
delar och tillbehör

Divisioner

Affärsområden

Produktområden
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reservdelar och tillbehör, förbrukningsvaror samt maskin-
uthyrning, uppvisar en god utveckling tack vare strategiska
riktlinjer och viktiga förvärv. Denna strategi ger inte bara
ytterligare tillväxtmöjligheter, utan begränsar även Grup-
pens konjunkturkänslighet. I strategin ingår grundkoncep-
tet att öka serviceutbudet under produktens livstid för att
säkra konkurrenskraften. Ett exempel är det nära samarbe-
tet med kunderna inom uthyrningsverksamheten. Det erbju-
der en unik möjlighet att på bästa sätt utnyttja slutanvän-
darnas idéer och synpunkter i samband med Atlas Copcos
produkt- och affärsutveckling. Eftermarknadskonceptet har
haft en gynnsam utveckling inom samtliga affärsområden
och påverkar alla kundsegment.

Trots denna utveckling är Gruppen fortfarande känslig
för konjunktursvängningar av investeringar i kapitalvaror
till offentlig och privat sektor, såsom tillverkning, infra-
struktur och gruvdrift.

De betydelsefulla kundgrupperna inom tillverknings- och
processindustrin efterfrågar och investerar i kompressorer,
industriverktyg och monteringssystem. Kunder inom anlägg-
nings- respektive gruvindustrin investerar i utrustning, såsom

borriggar, lastare, bergborrverktyg, spett och portabla kom-
pressorer. Investeringar i stora bygg- och anläggningsprojekt,
såsom järnvägar, vägar och kraftverk, är ofta beroende av
politiska beslut. Inom den privata sektorn kan emellertid
underliggande bygg- och anläggningsaktiviteter, räntor,
metallpriser och lager av metaller påverka investeringarna
inom anläggnings- respektive gruvindustrin.

Slutligen kan konstateras att när försäljningen av inves-
teringsvaror ökar, brukar normalt sett efterfrågan på för-
brukningsvaror och service öka samtidigt. Kunderna har
ett kontinuerligt behov av verktyg, reservdelar, förbruk-
ningsvaror och tillbehör. Efterfrågan på dessa produkter
och tjänster är relativt stabil jämfört med investeringsvaror.
Den gradvisa förskjutningen mot mer förbrukningsvaror
och service har därmed en stabiliserande effekt på Atlas
Copcos totala resultat.

Eftermarknaden utgör omkring 35% av omsättningen
för affärsområdet Kompressorteknik, mer än 55% för
Anläggnings- och gruvteknik, 20% för Industriteknik och
85% för Rental Service.

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

0100999897 0100999897
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Mål
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% Viktiga förvärv,
samriskbolag och
avyttringar
1997–2001

1997 Förvärv: 
Thomé-Crépelle,
Frankrike (CT); Prime
Service, USA (CT).

1998 Förvärv: 
Ceccatos kompressor-
verksamhet, 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 Tech-
nics NV, Belgien (IT). 
Avyttring: 
Atlas Copco Controls,
Sverige (IT).

2000 Förvärv: 
Diverse mindre uthyr-
ningsföretag, USA (RS),
Hobic Bit Industries,
Kanada (CMT). 
Avyttring: 
Atlas Copco Rotoflow,
USA (CT).

2001 Förvärv: 
Christensen Products,
USA (CMT), Masons,
Storbritannien (CT),
Grassair, Neder-
länderna (CT), diverse
mindre uthyrningsfö-
retag (RS).
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Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför
och säljer oljefria och oljeinsprutade kompressorer,
portabla kompressorer, gas- och processkompres-
sorer, expansionsturbiner, elgeneratorer, luftbe-
handlingsutrustning (t.ex. tryckluftstorkar, kylare
och filter) och luftberedningssystem. Affärsområ-
det har både resurser för grundläggande utveckling
inom sina tekniska kärnområden och tillverknings-
kapacitet för produktion av kompressorelement
och andra huvudkomponenter. Dessutom erbjuder
affärsområdet en specialanpassad uthyrningsser-
vice av kompressorer och generatorer.

% av fakturerad 
försäljning Affärsidé Varumärken*
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Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar
och marknadsför bergborrmaskiner, borraggre-
gat, tunnel- och gruvutrustning, ovanjordsutrust-
ning, bygg- och anläggningsutrustning, lastmaski-
ner samt geoteknisk borrutrustning.
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Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknads-
för industriella kraftverktyg och monteringssys-
tem samt professionella elverktyg. Affärsområdet
tillgodoser behoven när det gäller avancerad till-
verkning inom fordons- och flygindustri, industri-
ellt underhåll samt lättare bygg- och anläggnings-
installationer.
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d
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Rental Service tillgodoser kundernas behov av
maskinuthyrning, underhåll och service samt för-
säljning av ny och begagnad utrustning genom sitt
nordamerikanska nät av 530 hyresdepåer i USA,
Kanada och Mexiko. Ambitionen är att erbjuda ett
omfattande utbud av högkvalitativa produkter och
tjänster, främst till bygg- och anläggningsindustrin
respektive tillverkningsindustrin. Tillgänglighet,
kvalitet och pris är tre viktiga framgångsfaktorer
för Rental Service Corporation, det nästa största
maskinuthyrningsföretaget i Nordamerika.R

en
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Atlas Copco är en global industrikoncern med huvudkontor i Stockholm. Den fakturerade försälj-
ningen för 2001 uppgick till MSEK 51,139, MEUR 5,458. Gruppen sysselsätter nära 26,000 personer
och tillverkar sina produkter i 13 länder i fem världsdelar. Produkterna marknadsförs under olika varu-

*Registrerade varumärken

33%

14%

23%

30%
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Produkterna är avsedda för ett brett spektrum av 
tillämpningar där tryckluft används antingen som
kraftkälla eller som luft med en aktiv roll i industriel-
la processer. Ren, torr och oljefri luft av hög kvalitet
är det resultat som önskas i fråga om tillämpningar
där tryckluft kommer i direkt kontakt med slutpro-
dukten. Luftberedningsutrustningen levereras
antingen helt integrerad i kompressorpaketet eller
installeras separat. Portabla kompressorer och
generatorer är en tillförlitlig kraftkälla för maskiner
och verktyg inom bygg- och anläggningssektorn,
men även i ett stort antal andra industriella tillämp-
ningar. Gas- och processkompressorer samt expan-
sionsturbiner 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 vidareutveck-
las genom kontinuerlig forskning och utveckling
inom kompressorteknologi samt inom områden
med anknytning till energibesparing och miljö-
vård. All betydande tillverkning sker i enlighet
med certifieringen ISO 9001 för kvalitetsstyrning
och ISO 14001 för miljöledningssystem.

• Lönsam tillväxt

• Fortsatta investeringar i Kina

• Lansering av flera nya produkter

• Nya laboratorieinvesteringar för snabbare 
produktutveckling

Kunder/Tillämpningar Karakteristika Viktiga händelser under 2001

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 och USA.

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

• Fortsatt stark utveckling för eftermarknaden

• Förbättrat resultat

• Viktig order på låga borriggar

• Många nya produktintroduktioner

Industriteknik är världsledare på industriverktyg
och monteringssystem för kritiska förband. Indus-
triverktyg används för olika tillämpningar inom
tillverkningsindustrin, såsom vid montering,
åtdragning, borrning, slipning och nitning. Monte-
ringssystem levereras framför allt till fordonsin-
dustrin för komplicerade och synkroniserade
moment vid åtdragning. Professionella elverktyg
används inom bygg- och anläggningssektorn för
lättare installationsarbeten i samband med bygg-
nation av industriella och kommersiella fastighe-
ter samt bostäder.

Affärsområdets framgångar har sin grund i inten-
siv forskning och utveckling, produkter med hög
prestanda och unika ergonomiska egenskaper, en
förmåga att betjäna kunder över hela världen, ett
unikt distributionssystem och produkter med
världsberömda varumärken. Industriteknik är den
näst största tillverkaren av professionella elverktyg
i Nordamerika och en av de fem största globalt.

• Ökad marknadsandel för industriverktyg

• Rekordår för produktlanseringar

• Betydande investering i forskning och utveckling

Rental Service betjänar en välbalanserad och diver-
sifierad kundkrets av entreprenadfirmor, industri-
företag och egnahemsägare med olika behov och
verksamheter. Stora multiregionala industrikunder,
exempelvis inom den petrokemiska sektorn, utgör
ett viktigt kundsegment. Totalt har Rental Service
mer än 330 000 aktiva kunder i USA, Kanada och
Mexiko.

Rental Service verkar inom maskinuthyrnings-
branschen, som växer fortare än den underlig-
gande industrin. Branschen håller på att omstruk-
tureras. Rental Service har utvecklat sin starka
marknadsposition genom att tillämpa förstklas-
siga servicekoncept och effektiva informations-
system samtidigt som storskalighetsfördelar i
fråga om logistik och inköp utnyttjas.

• Prime Service och Rental Service Corporation
slås samman

• Lägre vinst på grund av låga hyresintäkter och
interna strukturförändringar

• Starkt kassaflöde

märken via en världsomspännande försäljnings- och ser-
viceorganisation i uppemot 150 länder. I hälften av dessa
länder bedrivs verksamheten via hel- eller delägda säljbolag.

Finansiella mål 
under en konjunkturcykel Mål Senaste 5 åren

Tillväxt (%) 8 15.3

Rörelsemarginal (%) 15 12.7
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Giulio Mazzalupi

VD och koncernchef. Anställningsår 1971. Född 1940.
Nationalitet: Italiensk
Utbildning: Gruvingenjörsexamen vid Roms universitet 1965.
Karriär: Mazzalupi kom till Atlas Copco 1971 efter några år som
driftchef för Underjordsbrytning vid Cogne S.p.A., ett italienskt
gruvföretag. Han har haft olika befattningar inom Gruppen och
har lett företag i fyra länder (Italien, Tyskland, Belgien och Sve-
rige). Innan han tillträdde sin nuvarande befattning var han
vice VD och chef för affärsområdet Kompressorteknik.
Externa uppdrag: Styrelseledamot i Electrolux-Zanussi och
Parker Hannifin Corporation.
Innehav: 6,571 A, 8,529 optioner.

Bengt Kvarnbäck 

Vice VD och chef för affärsområdet Kompressorteknik.
Anställningsår 1992. Född 1945. 
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjörsexamen i metallurgi, Kungl. Teknis-
ka 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 Indu-
striförvaltnings 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 optioner.

Freek Nijdam

Vice VD och chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvtek-
nik. Anställningsår 1970. Född 1940. 
Nationalitet: Holländsk
Utbildning: Examen i maskinteknik 1959.
Karriär: Nijdam började på Atlas Copco 1970 efter sju år som
representant för kompressorer inom Dekker Verpacking i
Nederländerna. Han har haft varierande befattningar  i ett fler-
tal länder (Nederländerna, Belgien, Mexico, Tyskland och
Sverige). Innan han tillträdde sin nuvarande befattning var
han chef för Atlas Copcos division Applied Compressor and
Expander Technique.
Externa uppdrag: Styrelseledamot i Canadian Swedish Busi-
ness Association, Sverige och Putzmeister AG, Tyskland.
Innehav: 1,317 A, 2,784 optioner.

Göran Gezelius

Vice VD och chef för affärsområdet Industriteknik. Anställ-
ningsår 2000. Född 1950. 
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stock-
holm 1973. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Kungl. Teknis-
ka Högskolan i Stockholm 1977.
Karriär: Gezelius kom till Sandvik-gruppen 1982 efter några år
som försäljningsingenjör vid Dow Chemical AB, Sverige. En
period arbetade han med energirelaterade projekt och under-
sökningar 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 AB, när företaget bytte ägare från Sandvik AB till Snap-
on Inc.)
Innehav: 0

Koncernledning

Giulio Mazzalupi Bengt Kvarnbäck Freek Nijdam Göran Gezelius Thomas Bennett Arthur J. Droege

Hans Ola Meyer Marianne Hamilton Hans Sandberg Annika Berglund Hans W. Brodbeck 
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Innehåll

Tre nyckeldokument
För 2001 presenterar Atlas Copco tre separata dokument i syfte att
förbättra informationen till sina viktigaste intressenter.

Årsredovisningen uppfyller alla juridiska krav i fråga om
information. Den innehåller dessutom information av specifikt
intresse för investerare.

Verksamhetsrapporten, med titeln Achieve, beskriver hur Atlas
Copco arbetar för att nå sin vision och framhäver de strategiska
händelserna mer i detalj. I denna publikation talar Gruppen om vad

Atlas Copco står för och vad man fokuserar på. Här beskriver också
verkställande direktören och koncernchefen, Giulio Mazzalupi,
Gruppen mera ingående med sina egna ord.

Hållbarhetsredovisningen är helt ny och publiceras för första
gången i maj 2002. Det är Atlas Copcos första officiella publika-
tion som behandlar miljörelaterade och sociala frågor.

Alla rapporter är tillgängliga i pdf-format på Gruppens webb-
plats www.atlascopco-group.com. Där kan man också beställa
tryckta exemplar av rapporterna.

Verksamhetsrapporten, Achieve, och Hållbarhetsredovisningen
är inte delar av Årsredovisningen och är ej 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.

Ellen Steck, chef

för e-handel på

affärsområdet

Rental Service,

representerar

Rental Service i

Gruppens samordningsteam

för Internet.

Thomas Bennett 

Vice VD och chef för affärsområdet Rental Service. Anställ-
ningsår 1997. Född 1943. 
Nationalitet: Amerikan
Utbildning: Efter gymnasiet har Bennett genomgått industri-
specifika kurser samt ledarskaps- och datakurser. 
Karriär: Bennett inledde sin karriär 1964 som chef för Tool
Crib, Pasadena California. 1975 anställdes han på Prime Ser-
vice, där han aktivt bidragit till företagets tillväxt. När Atlas
Copco 1997 förvärvade Prime Service utnämndes Bennett till
chef för divisionen. I januari 1999 blev Rental Service ett eget
affärsområde med Bennett som chef för affärsområdet. 
Externa uppdrag: Styrelsemedlem i Associated Equipment
Distributors Foundation (AEDF), USA; medlem av rådgivande
styrelsen för MapleWood Partners LLP, USA.
Innehav: 7,724 optioner.

Arthur J. Droege

Vice VD och ställföreträdande chef för affärsområdet Rental
Service. Anställningsår 1976. Född 1948. 
Nationalitet: Amerikan
Utbildning: Examen i maskinteknik, Northwestern University i
Evanston, Illinois 1972.
Karriär: Droege arbetade med försäljning och service inom
flera företag innan han påbörjade sin karriär inom Atlas
Copco 1976. Han har haft ledande befattningar inom Gruppen
i tre länder (USA, Belgien och Singapore). Innan han tillträdde
sin nuvarande befattning var han chef för divisionen Oil-free
Air och helt nyligen, regionansvarig Fjärran Östern.
Innehav: 9,014 optioner.

Hans Ola Meyer

Finans- och ekonomidirektör. Anställningsår 1991. Född 1955. 
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stock-
holm 1977.
Karriär: Meyer anställdes av Atlas Copco 1978 för att arbeta
med Gruppens redovisning och ekonomi. Senare flyttade han
till Ecuador som ekonomichef. Han lämnade Atlas Copco 1984
för att bl a vara chef för kapitalförvaltning inom Penningmark-
nadsmäklarna – senare JP Bank. 1991 kom Meyer tillbaka till
Atlas Copco som ekomomichef i Spanien, en befattning han
hade till 1993 då han blev finansdirektör i Atlas Copco AB och
medlem av koncernledningen. Sedan 1999 har Meyer sin nuva-
rande befattning.
Externa uppdrag: Styrelseledamot i SEB Fonder AB.
Innehav: 571 A, 300 B, 5,384 optioner.

Marianne Hamilton 

Personaldirektör. Anställningsår 1990. Född 1947.
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Stockholms universitet
1972.
Karriär: I sin första anställning 1973 arbetade Hamilton med
rekrytering på Astra. Mellan 1974 och 1990 var hon konsult inom
rekryteringsföretaget Mercuri Urval. 1990 kom Hamilton till Atlas
Copco som personalchef för Atlas Copcos division Industriteknik
och ett år senare började hon i sin nuvarande befattning.
Externa uppdrag: Handelshögskolan i Stockholm, Executive
Education AB.
Innehav: 3,085 A, 5,384 optioner.

Hans Sandberg 

Chefjurist. Anställningsår 1975. Född 1946. 
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet 1970. Master
of Comparative Jurisprudence (MCJ), New York University,
USA 1972.
Karriär: 1972 började Sandberg som tingsnotarie vid Södra
Roslagens Tingsrätt och därefter var han delägare i Lagerlöf
Advokatbyrå. Han kom till Atlas Copco 1975 som företagsju-
rist. Som juridisk expert har han också betjänat Gruppen i
Nordamerika. 1989 befordrades Sandberg till sin nuvarande
befattning. Sandberg är sekreterare i styrelsen för Atlas
Copco AB.
Externa uppdrag: Sveriges Exportförening
Innehav: 200 A, 3,902 optioner.

Annika Berglund

Informationsdirektör. Anställningsår 1979. Född 1954. 
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stock-
holm 1980. MBA, Universitetet i Antwerpen, Belgien 1995.
Karriär: Berglunds karriär började med marknadsanalyser inom
Atlas Copco 1979. Sedan dess har hon haft ett antal olika befatt-
ningar inom Gruppen med inriktning på marknadsföring, för-
säljning och företagsekonomi. Under en period arbetade hon
som försäljningsingenjör i Storbritannien. 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 optioner.

Hans W. Brodbeck

Regionansvarig Latinamerika. Anställningsår 1969. Född
1940. 
Nationalitet: Schweizisk
Utbildning: Väg- och vattenbyggnadsingenjör med examen
från Tekniska Högskolan i Bern, Schweiz 1963.
Karriär: Brodbeck började sitt yrkesliv som väg- och vatten-
byggnadsingenjör vid vattenkraftsprojekt i Schweiz 1965. Han
kom till Atlas Copco 1969 som försäljningsingenjör för tunnel-
borrningsutrustning. Brodbeck har arbetat för Gruppen i sju
länder (Schweiz, Venezuela, Mexico, Ecuador, Portugal, Belgi-
en och Brasilien) och var chef i tre av dessa. Innan han tillträd-
de sin nuvarande befattning var han chef för Atlas Copcos
division Portable Air.
Innehav: 9,014 optioner.

Förändringar i koncernledningen
(till och med 14 februari 2002)

1 juli 2002 kommer Gunnar Brock att efterträ-
da Giulio Mazzalupi som VD och koncernchef
för Atlas Copco-gruppen. Giulio Mazzalupi,
som är 62 år, går i pension efter 31 år inom
Gruppen.

Thomas Bennett gick i pension den 31 december, 2001.

Freek Nijdam tillträder befattningen som vice VD och chef för
affärsområdet Rental Service den 28 februari 2002. Han kom-
mer att vara affärsområdets enda representant i koncernled-
ningen, därmed ingår inte längre Art Droege.

Björn Rosengren har utsetts till vice VD och chef för affärsområ-
det Anläggnings- och gruvteknik från och med den 1 mars 2002.

Hans W. Brodbeck går i pension i slutet av mars 2002.
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Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

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

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

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

Atlas Copco Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-450 6011
Fax: +32-3-870 2443

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

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

Atlas Copco Applied 
Compressor and 
Expander Technique
46 School Road 
Voorheesville, NY 12186, USA
Tel: +1-518-765 3344
Fax: +1-518-765 3357

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: +1-503-251 3014

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
D-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 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


