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Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla 

sin externa information har det sedan mitten av 60-talet 

arrangerats en årlig årsredovisningstävling i Sverige, med 

i huvudsak en kvalitativ ansats. Att denna tävling haft 

betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då 

svenska bolags finansiella information i internationella 

jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i 

världen. 

Arrangörsgruppen bakom tävlingen FAR, Nasdaq 

Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening 

och Sveriges Kommunikatörer beslöt 2017 att vi i 

högre grad skulle fokusera på vinnarna och på själva 

”årsredovisningen”. En tydlig ändring var därför 

att vi bytte namn på tävlingen till ”Sveriges bästa 

årsredovisning”. Det är således årsredovisningen som är 

det dokument som tävlingen behandlar – inget annat.

När det gäller tävlingsdelen anser arrangörerna också 

att det borde bli ett större fokus på vinnarna. Genom att 

dessutom nominera tre bolag i varje klass och sedan utse 

en vinnare hoppas arrangörerna att intresset kan öka för 

tävlingen.

Alla svenska bolag på Nasdaq Stockholm har gåtts igenom 

på vanligt sätt. Utifrån den genomgången har juryn 

nominerat tre bolag i varje storleksklass Large, Mid och 

Small Cap. De tre nominerade bolagen i varje klass har 

sedan rankats av varje jurymedlem.

Innehållet i denna broschyr har sammanställts och tagits 

fram av juryn i ”Sveriges bästa årsredovisning”.

Arrangörsgruppen hoppas att ”Sveriges bästa 

årsredovisning” kommer att förbli den ledande tävlingen 

avseende årsredovisningars kvalitet i Sverige.

Mer information om tävlingen tillsammans med tidigare 

broschyrer som tagits fram under åren finns på 

www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Sveriges bästa 
årsredovisning  
2018
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Som framgår av inledningen har denna tävling funnits 

i mer än 50 år så visst går det att tävla i finansiell 

information! Det som kännetecknar just denna tävling 

är den kvalitativa ansatsen. Det är helt upp till juryn 

att bestämma vilka bolags årsredovisningar som är 

”bäst”. Det finns inga ”mallar”, instruktioner eller krav 

som ska uppfyllas utan det är juryns bedömningar som 

avgör. Det gör att ett bolag inte kan bocka av utvalda 

mätpunkter och samla poäng. Det måste finnas en helhet. 

Det gäller inte minst de kommunikativa delarna som är 

svåra att fånga upp i en mer formaliserad tävlingsform. 

Sammantaget anser arrangörerna bakom tävlingen att 

det är extra viktigt i en alltmer regelstyrd värld försöka 

bedöma hur bra bolagen är på att transparent, tillförlitligt 

och ärligt kommunicera finansiell information - i detta fall 

i bolagens årsredovisningar.  

Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats 

så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden 

där bolagen måste lämna tillfredsställande information för 

att komma i fråga i en första gallring. Dessa områden är:

• VD-ord

• Mål- och måluppfyllelse

• Affärsidé och strategi

• Affärsområdesinformation

• Information kring marknad och konkurrenter

• Beskrivning av risker och möjligheter – gärna grafisk

• Hållbarhet och bolagsstyrning

• Grafisk utformning

Under våren och sommaren 2019 har juryn i Sveriges 

bästa årsredovisning således i en första gallring 

identifierat ungefär sju till tio bolag i varje klass som 

har god information inom ovan nämnda områden. Som 

framgår av dessa områden så ligger fokus i juryns arbete 

på att i första hand bedöma och analysera vilken frivillig 

information som bolagen väljer att presentera.  Men det 

är givetvis också av stor betydelse på vilket sätt man 

väljer att redovisa den obligatoriska informationen i 

förvaltningsberättelse och bakvagn. Juryn har sedan 

genom omröstningar och diskussioner reducerat det första 

urvalet till de tre bolag som är nominerade till att bli 

”Sveriges bästa årsredovisning” i varje klass. 

Vilka bolag har juryn granskat?

I årets tävling, som är den femtiofjärde i ordningen har 

301 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm (”börsen”) 

bedömts. Bolag som avnoterats under året har exkluderats 

i genomgången.

Tävlingen är indelad i tre klasser som överensstämmer 

med indelningen på börsen, Large, Mid och Small Cap. I 

klassen Small Cap ingår alla bolag med marknadsvärde 

upp till 150 MEUR den sista december 2018. Mid Cap-

bolag har ett marknadsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 

MEUR och Large Cap över 1 000 MEUR. Totalt har 301 

bolag bedömts varav 84 i Large Cap, 120 i Mid Cap och 97 

i Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens 

vinnare utanför tävlingen. Dessa är Castellum (2015), 

Boliden (2016) och Axfood (2017) i klassen Large Cap. 

Hoist Finance (2015), Clas Ohlson (2016) och Bulten 

(2017) i klassen Mid Cap samt Swedol (2015), Proact IT 

Group (2016) och Balco (2017) i klassen Small Cap.

Kan man tävla  
i finansiell information?
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Fokus i presentationen kring ”Sveriges bästa årsredovisning” kommer i enlighet med de nya statuterna att ligga på 

vinnarna. Av den anledningen kommer det inte ske några övriga iakttagelser eller specialgranskning av fokusområden. 

Juryn tar ändå tillfället i akt att kort kommentera allmänna trender och kanske några enskilda iakttagelser som kan av 

intresse för bolag och informationskonsulter i deras arbete att ta fram kontinuerligt allt bättre årsredovisningar.

Allmänna iakttagelser 
i juryarbetet 2018 

Årsredovisningen – vad ska den innehålla?

För länge sedan var fokus i bolagens årsredovisningar 

att redovisa bakgrunden till årets finansiella utfall. I 

de flesta rörelsedrivna bolag innebär det att försöka 

beskriva och förklara varför det gick som det gick. Idag 

gör de flesta större börsbolagen detta betydligt bättre 

i delårsrapporterna än i årsredovisningarna. Varför då? 

Jo, den finansiella informationen i en årsredovisning 

är ju gammal – den har redan stötts och blötts i 

bokslutskommunikén. 

Även om den direkta finansiella informationen i högre 

utsträckning finns i bolagens delårsrapporter tycker juryn 

att det är viktigt att vara tydlig även i årsredovisningen 

i denna del. Att beskriva vad som är organisk tillväxt och 

vad som är förvärvad är centralt. Hur har valuta 

och räntenivåer påverkat utfallet? I vilka geografiska 

områden går försäljningen av vilka produkter bra, och 

framför allt varför? Detta område som brukar kallas 

MD&A (Management Discussion & Analysis) borde få 

ett uppsving tycker juryn. Inte sällan görs försök i 

kommentarer till resultat- och balansräkning men det blir 

oftast bara ”siffror i ord” – det vill säga självklarheter 

som går direkt att utläsa av resultat- och balansräkning. 

Årets vinnare i Large Cap Epiroc lämnar dock denna 

information på ett bra sätt i gammal Atlas Copco-

anda, även på segmentsnivå. En spaning inom detta 

område är att i några bolag finns faktiskt den bästa och 

mest genomarbetade informationen i inledningen till 

förvaltningsberättelsen. Man har i dessa fall verkligen 

läst texten i årsredovisningslagen och ger ”en rättvisande 

översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, 

ställning och resultat” samt information om ”företagets 

förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning 

av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget 

står inför”.

Om man ändå väljer att särskilja informationen i 

delårsrapporter från den som finns i årsredovisningen så 

bör man veta att årsredovisningen är flerårsdokumentet, 

det hållbara dokumentet det vill säga som visar hur 

företaget utvecklas över tid. Denna utveckling har tyvärr 

gått i stå. Allt fler bolag har endast ett fåtal nyckeltal i 

femårshistoriken och det är endast undantagsvis som 

bolagen kommenterar den historiska utvecklingen. 

Det är utifrån historiska utfall som prognoser görs 

och det är framtida överskott i form av vinster och 

kassaflöden som ger företagets värde. Nu är det mer än 

tio år sedan senaste finanskris – och inte ens med tio 

års historik kan man således fånga upp de riktigt stora 

konjunktursvängningarna. 

Ett annat område där informationen blivit sämre de 

senaste åren enligt juryn, gäller konkurrenter. Vissa bolag 

anger sin marknadsposition, allra helst om man etta eller 

tvåa, men information om och fakta kring de största 

konkurrenterna kan både utvecklas och förbättras. 

Beskriv också gärna vad ni gör! Ni vet vad ni gör men 

det gör inte nödvändigtvis alla läsare. Det finns numer 

tusentals noterade bolag och det behövs lite hjälp på 

traven. Om till och med Electrolux skriver i inledningen 

”att man är en av världens ledande vitvarutillverkare” så 

kan många betydligt mindre kända bolag kort beskriva sin 

verksamhetsinriktning utan att skämmas.

VD-ordet lämnar vi nästan därhän detta år, men vi har 

uppmärksammat ett intressant upplägg i Electrolux, där i 

princip hela framvagnen är VD-ordet. Kommer det några 

efterföljare månne? Ett bolag hade inget VD-ord alls – 

trots en väl genomarbetad och bra årsredovisning. Är det 

någon form av ställningstagande?
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Ett område som vi juryn ständigt talar oss varma för är 

riskavsnittet. Även inom detta område har vi identifierat 

svårigheter att hitta rätt för bolagen. Vi föredrar om 

informationen finns samlad - men inte sällan hittar vi den 

nu på upp till fyra olika ställen. I förvaltningsberättelsen 

(rörelserisker), i noterna (finansiella risker – inte sällan 

med intressanta känslighetsanalyser), hållbarhetsrisker 

i hållbarhetsavsnittet och strukturella risker i 

bolagsstyrningsavsnittet. Att samla dessa under en rubrik 

så gott det går hjälper oss läsare och borde framför 

allt hjälpa de som ska ta fram årsredovisningarna. En 

risk är en risk – oberoende av regelverk och placering i 

årsredovisningen.

Sen så ska man inte glömma att årsredovisningen ger 

det finansiella djupet med den information som finns i 

noterna. Inte minst kan det finnas intressant information 

kring finansiella risker, segmentsinformation och 

försäljning per produktgrupp eller annan indelningsgrund. 

Denna information kan dessutom bli alltmer väsentlig då 

det kommer krav på ”taggning” av i princip all finansiell 

information i formatet XBRL. En kommande händelse 

som för övrigt inte ett enda bolag har nämnt såvitt vi har 

kunnat se. 

Slutligen vill vi slå ett slag för en självklarhet. Är det 

ni skriver företagsspecifikt? Om inte – fundera på om 

informationen behövs! Det gäller inte minst avsnitten 

kring hållbarhet, risk och bolagsstyrning. 

Årsredovisningarnas omfång och utseende 

Ökningen i antalet sidor i årsredovisningarna 2018 har 

avstannat och snittet för alla bolag ligger nu på 105 

sidor. Under de två föregående åren 2016 och 2017 såg 

vi dock en markant ökning, främst till följd av införandet 

av den nya revisionsberättelsen och kravet på en 

hållbarhetsrapport som ju gäller för de flesta börsbolagen. 

När det gäller antalet sidor så är troligen 

hållbarhetsinformationen den del som skiljer mest mellan 

olika bolag. Här finns allt från en mening i form av texten 

”den lagstadgade hållbarhetsrapporten finns på vår 

hemsida” till 40-50 sidor med all upptänklig information 

som kan hänföras till hållbarhetsområdet. Inte oväntat 

anser juryn att hållbarhetsinformation, på samma sätt 

som alla annan information, måste vara både relevant och 

företagsspecifik. Utifrån de gällande frivilliga regelverken 

är det dock en utmaning att hålla sig kort och frågan är då 

om årsredovisningen verkligen är det rätta forumet för att 

lämna all hållbarhetsinformation. 

En iakttagelse som vi kommenterade föregående år är 

att låta redovisningsprinciperna följa med i varje enskild 

not. Vi har inte sett någon ökning detta år utan det är i 

princip samma bolag som tidigare år. Kommer vi inte se 

flera bolag de närmsta åren så kommer det nog förbli lite 

mer av kuriositet. Det finns för- och nackdelar med båda 

sätten och juryn har ingen bestämd åsikt i frågan utan 

tycker det är bra att bolagen själv kan välja.

Vi har också under flera år kommenterat att ”liggande” 

årsredovisningar är att föredra om man läser på skärm. 

Det är fortfarande bara ett fåtal som tar fram liggande 

årsredovisningar men de som gör det tar ofta fram 

mycket bra årsredovisningar. Förra årets vinnare ”Bulten” 

använder sig av det liggande formatet och två av årets 

nominerade bolag Concordia och Cellavision gör det 

också.

Det går också att ifrågasätta om det behövs tabeller 

på aktiekapitalets utveckling, innehållsförteckning på 

alla noter, uppräkning av fastigheter eller sex sidor om 

ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal som ett bolag 

valt att redovisa. ESMA har för övrigt också ett krav på 

att bolagen ska kommentera aktuella skeenden såsom 

Brexit, men det tillhör verkligen undantagen att något 

bolag gör det, men Beijer Alma är ett undantag.

Alla dessa revisionsberättelser

Detta är det tredje året med den ”nya” 

revisionsberättelsen och det kan fortfarande konstateras 

att avsikten med att tydliggöra revisorns arbete och att 

beskrivningarna kring de särskilt betydelsefulla områdena 

knappast lett till tydligare och bättre redovisning. Vi 

konstaterar dock att antalet ”särskilt betydelsefulla 

områden” fortsatt att sjunka något även om genomsnittet 

fortfarande är två. Några bolag har inga särskilt 

betydelsefulla områden och ett av dessa bolag har en fem 

sidor lång revisionsberättelse. Hur kan det vara möjligt? 

En annan iakttagelse är också att många mindre bolag 

relativt sett har längre revisionsberättelser. Varför då 

undrar juryn?

Ett annat och kanske större problem är alla dessa 

revisionsberättelser. De är många, finns på skiftande 

ställen och de saknar normalt företagsspecifik 

information. Borde det inte vara möjligt att samla 

ihop alla på ett och samma ställe i anslutning till den 

vanliga revisionsberättelsen? Som det ser ut nu kan dessa 

finnas på upp till fem olika ställen. Den vanliga 

revisionsberättelsen kompletteras med en kring 

bolagsstyrning, ett uttalande om att en hållbarhetsrapport 
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har upprättats, ersättningsrapporten ska skrivas på och 

ibland även en utökad hållbarhetsrapport enligt någon 

frivillig standard. Visst är det av intresse att veta vilka 

avsnitt som revisorn granskat - men all text kopplat till 

detta är knappast relevant.

En av anledningarna till att vi i Sverige kanske har 

världens bästa årsredovisningar är frånvaron av generisk 

obligatorisk formaliainformation. Dock ser vi sakta nu, 

både via lagstiftning och vällovliga privata initiativ att allt 

mer information blir obligatoriskt. Så fort informationen 

blir obligatoriskt så uppkommer en risk att den inte blir 

företagsspecifik och därmed också ointressant. En olycklig 

utveckling anser juryn. 

Lite mer om hållbarhetsrapportering

Det torde idag inte finnas något område som blötts och 

stötts mer än hållbarhetsområdet. Hur mycket information 

ska lämnas? Ska den vara integrerad? Ska vi ha ett eget 

avsnitt? Ska vi ha båda? Ska vi ha den endast på webben? 

Ska den granskas? Vad säger egentligen lagen? Vem läser 

den? Frågorna är oändliga och förvirringen stor. 

Införandet av den nya hållbarhetslagen har tyvärr inte 

heller förbättrat hållbarhetsinformationen annat än i 

ett fåtal fall. Problemet är att lagen är väldigt ”grund” 

i sin utformning. Det innebär att i princip alla Mid och 

Large cap bolag redan innan hade information som vida 

övergick lagkraven och de mindre bolagen behöver 

fortfarande inte lämna någon information alls, även 

om många gör det. Mot denna bakgrund har den nya 

lagstiftningen inte förbättrat hållbarhetsinformationen i 

nämnvärd utsträckning. 

Hur ska man då som bolag förhålla sig till 

hållbarhetsområdet? Att prioritera är alltid väsentligt och 

det verkar extra svårt när det gäller hållbarhetsfrågor. 

Juryn anser därför att det i normalfallet är enklast och 

bäst att ha med ett tydligt avgränsat hållbarhetsavsnitt 

som behandlar de mest centrala hållbarhetsfrågorna för 

just detta företag. Antal sidor är helt upp till bolaget och 

dess verksamhet. Många bolag utgår från FN:s globala 

hållbarhetsmål vilket ger en tydlig och enkel väg in i dessa 

frågor. En metod som juryn tycker är lämplig men inte 

alls nödvändig. Avsnittet kan avslutas med hänvisningar 

rörande information om GRI eller andra frivilliga 

standarder. Många låter revisorns ställningstagande 

om ”att en hållbarhetsrapport har upprättats” avsluta 

avsnittet. Där passar den bra tills vi så småningom kanske 

får en samlad ”revisionsberättelse”. 
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Nominerade  
bolag i klassen   
Large Cap

Atrium ljungberg Epiroc SCA
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Nominerade  
bolag i klassen 
Mid Cap

Instalco Corem Property Group Cellavision
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Nominerade  
bolag i klassen   
Small Cap

Concordia Maritime CTT Systems NCAB Group
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Årets bästa årsredovisning 2018

Epiroc AB

Med sin första årsredovisning som 

självständigt bolag vinner verkstadsbolaget 

Epiroc klassen för storbolag. Epiroc 

knoppades av från Atlas Copco så sent 

som i juni 2018 och det är tydligt att det 

finns många likheter mellan bolagens 

årsredovisningar som båda håller hög 

kvalitet. 

Storbolagsklassen bjuder varje år på hård 

konkurrens med många fylliga och även 

kreativa årsredovisningar. Epirocs tillhör 

inte någon av de mest omfattande utan 

visar istället att det är fullt möjligt att mer 

kortfattat berätta det man vill kommunicera, 

inte minst med hjälp av ett effektivt språk 

och en väl avvägd kombination av text, 

sammanfattningar och grafik. Till exempel 

lyfter Epiroc ut viktig fakta från respektive 

kapitel i sammanfattade rutor med blå 

bakgrund, något som fungerar mycket bra. 

Bland många intressanta diagram vill vi 

lyfta fram bolagets jämförelse med sina 

konkurrenter avseende rörelsemarginal.

Large Cap



11

Samtliga geografiska regioner uppnådde intäktstillväxt, med 
högst tillväxt i Asien/Australien och Afrika/Mellanöstern som 
hade intäktsökningar på cirka 30%. Nordamerika, Sydamerika 
och Europa uppnådde alla en tillväxt på över 10%.

Eftermarknadens intäkter svarade för 63% av de totala intäk-
terna och utrustning för 37%. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 25% till MSEK 7 385 (5 930), 
främst till följd av den starka intäktstillväxten och en positiv 
valutaeffekt. Rörelseresultatet inkluderar kostnader för splitten 
från Atlas Copco och förändring i avsättning till aktiebaserade 
långsiktiga incitamentsprogram på MSEK 394 (163). Kostna-
derna för splitten och börsintroduktionen var MSEK 328 och 
förändring i avsättning till aktierelaterade långsiktiga incita-
mentsprogram uppgick till MSEK –66 (–163). 

Rörelsemarginalen var 19,3% (18,9), positivt påverkad av 
volymtillväxt och valuta, men negativt av kostnaderna för 
 splitten och incitamentsprogram. Rörelsemarginalen, justerad 
för kostnaderna för splitten och förändring i avsättning för 
långsiktiga incitamentsprogram, var 20,3% (19,4).

Rörelseresultatet för segment Equipment & Service ökade 
med 32% till MSEK 6 751 (5 107). Ökningen berodde främst på 
högre volymer och en positiv valutaeffekt. Rörelsemarginalen 
ökade till 23,7% (22,8), positivt påverkad av volymtillväxt och 
valuta, men negativt påverkad av utspädning från förvärv och 
kontraktstillverkning.

Rörelseresultatet för segment Tools & Attachments ökade 
med 8% till MSEK 1 239 (1 146). Ökningen berodde främst på 
högre volymer och en positiv valutaeffekt. Rörelsemarginalen 
var 13,0% (13,1), positivt påverkad av valuta och negativt av 
kostnadsökningar och produktmix.

Rörelseresultatet för Koncerngemensamma funktioner var 
MSEK –605 (–323). Huvudorsakerna bakom den negativa 
utvecklingen var kostnaderna för spliten och börsintroduk-
tionen, MSEK 328, samt kostnader för Koncerngemensamma 
funktioner som var under uppbyggnad under 2018, MSEK 217. 
Förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incita-
mentsprogram var lägre än föregående år och uppgick till 
MSEK –66 (–163). 

Epirocs mål är att ha branschens bästa rörelsemarginal, med 
stark motståndskraft över cykeln. Koncernens genomsnittliga 
rörelsemarginal under 2015–2018 var 18,3%. 

Epirocs mål är att ha branschens 
bästa rörelsemarginal, med stark mot-
ståndskraft under cykeln. Koncernens 
genomsnittliga rörelsemarginal under 
2015–2018 var 18,3%.
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20 Större globala industriföretag:  
3M, ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Caterpillar, Danaher, Deere, 
Dover, Eaton, Emerson, Geberit, General Electric, Graco, Honeywell, Illinois 
Tool Works, Kone, Legrand, Nordson, Parker-Hannifin, Rockwell Automation, 
Rolls-Royce, Roper Technologies, Sandvik,  Schindler, Schneider Electric, 
Siemens, SKF, Smiths Group, Trelleborg, United Technologies, Volvo, 
 Wärtsilä, Weir och Xylem.

Gruv- och anläggnings utrustningsföretag:  
Caterpillar, Metso, Sandvik och Weir.

Redovisad data till och med den 27 februari 2019.

Rörelseresultat

+25%
Rörelsemarginal

19,3%

Förvaltningsberättelse
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En stor plats i årsredovisningen ges 

åt att förklara bolagets produkter; 

utrustning och verktyg för bergbrytning 

och anläggningsverksamhet. De här 

avsnitten håller hög nivå med pedagogiska 

förklaringar bra grafik. Ett bra exempel är 

en bild som visar Epirocs olika erbjudanden 

för gruvtillämpningar, ovan och under jord. 

Längre bak i årsredovisningen kan läsaren 

ta del av tre intressanta fallstudier för de 

läsare som vill fördjupa sig ytterligare i 

Epirocs verksamhet. 

En annan styrka är ett informativt 

hållbarhetsavsnitt på 12 sidor. Bland 

annat kopplar man i kapitlet ihop bolagets 

nyckeltal inom hållbarhet med FN:s mål för 

hållbar utveckling på ett intressant sätt.

Affärsområdesgenomgången ligger i 

förvaltningsberättelsen och är relativt 

kortfattad men ger läsaren ändå en 

god bild av bolagets delar. Precis som 

Atlas Copco gör, beskriver Epiroc här 

utvecklingen med hjälp av en “försäljnings- 

och resultatbrygga”, där siffrorna 

dissekeras på ett tydligt sätt. Ett annat 

avsnitt där den gamla kopplingen till Atlas 

Copco märks är i riskavsnittet. Här vänder 

Epiroc på de olika riskerna och beskriver 

dem i en kolumn som möjligheter på ett 

spännande sätt. 

Det finns även utvecklingsmöjligheter 

i årets vinnande årsredovisning. 

Marknadsavsnittet skulle helt klart kunna 

utvecklas, inte minst med en djupare 

konkurrensanalys. Men sammantaget är 

börsnykomlingen Epiroc en värdig vinnare 

i klassen storbolag.

Översikt över tillämpningar och erbjudanden
Våra produkter vänder sig huvudsakligen till attraktiva nischer 
på marknaderna för gruvdrift och infrastruktur som primärt 
består av bergborrning och bergbrytning. Det som utmärker 
dessa nischer är att de kräver avancerad, högeffektiv utrust-
ning och omfattande service under utrustningens livslängd. 
Vi erbjuder lösningar för både underjords- och dagbrotts-
tillämpningar, med ett bredare utbud för underjord. 

Översikt över tillämpningar och produkter för gruvdrift

Gruvbrytning under jord

•   Riggar för spränghålsborrning under jord
•  Utrustning för lastning och transport  

under jord 
•  Mekanisk bergbrytning
•  Utrustning för bergförstärkning
•  Ventilationssystem 
•  Bergborrverktyg 
•  Hydrauliska verktyg
•  Service och reservdelar

Gruvdrift i dagbrott

• Riggar för spränghålsborrning ovan jord
• Bergborrverktyg 
• Hydrauliska verktyg 
•  Service och reservdelar

Prospektering

•   Riggar för kärnborrning under jord
• Riggar för kärnborrning ovan jord
•  Borriggar för omvänd spolning
• Bergborrverktyg
•  Service och reservdelar

Vårt erbjudande

Verksamhetskritiska lösningar
Vi erbjuder utrustning, tjänster och förbrukningsvaror till utvalda nischer av 
gruv- och infrastrukturmarknaderna. Våra produkter används huvudsakligen 
i tillämpningar för hårda bergarter. Kunder över hela världen förlitar sig på 
våra expertkunskaper och innovationer som bidrar till att de kan utveckla 
sina verksamheter och bli mer hållbara, effektiva och produktiva. 

Gruvbrytning
Cirka 73% av vår verksamhet avser gruvtillämpningar. Tillämp-
ningarna inkluderar produktions- och utvecklingsarbete för både 
underjordsgruvor och dagbrott samt mineralprospektering. Inom 
detta område arbetar vi främst med direktförsäljning. Distributörer 
används i mindre utsträckning och då främst på marknader där 
vi har en förhållandevis liten kundbas.

Vår gruvmarknad kännetecknas av:
• Stora kunder
•  Höga investeringar per kund
•  Utrustningen kvar i gruvan, förflyttas 

endast inom arbetsplatsen
• Kontinuerlig drift

  Ovanjordstillämpningar
   Underjordstillämpningar

Intäkter per tillämpning

50%50%

Performance – revenues equipment half underground half surface applications. 
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    = Målområden

kunder. Våra produkter är utvecklade i syfte att möta våra 
 kunders ökade efterfrågan på lösningar som minskar deras 
miljöpåverkan och uppfyller utsläppsregler. Våra produkter 
förbättrar också arbetstagarnas säkerhet och hälsa tack vare 
lösningar för autonom drift och fjärrstyrning, mekaniserad 
utrustning och batteridrivna lösningar, för att nämna några.

Genom att hjälpa våra kunder att minska sina hållbarhetsrisker 
och deras miljöpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt, kan vi 
tillsammans möta dagens efterfrågan utan att äventyra de 
framtida behoven för kommande generationer.

De mest väsentliga områdena 
för vår verksamhet
Detta är Epirocs första hållbarhetsredovisning, och en viktig 
del av vår integrerade hållbarhetsstrategi, målsättning och 
våra processer, är väsentlighetsanalysen. Den innehåller de 
viktigaste frågorna inom miljö, ekonomi, säkerhet, mänskliga 
rättigheter, arbetsfrågor och etik som vi måste hantera, följa 

upp och kommunicera. Väsentlighetsanalysen grundar sig på 
följande två kriterier:
• Relevans för Epiroc med tanke på de verksamheter vi bedri-

ver och de hållbarhetseffekter som vår verksamhet har
• Relevans för Epirocs intressenter

Väsentlighetsanalysen är ett resultat av interna workshops 
och intressentdialoger, då vi också beaktar framtida trender 
och annan information. Under 2018 genomförde vi en intres-
sentdialog om vår väsentlighetsanalys för att bättre förstå vilka 
hållbarhetsfrågor som påverkar våra viktigaste intressenters 
åsikter och beslutsfattande. Resultaten från intressentdialo-
gen diskuterades därefter i en workshop med representanter 
från koncernledningen och andra chefer. All denna input bidrar 
till väsentlighetsanalysen i hållbarhetsredovisningen. En mer 
fullständig sammanfattning av intressentdialogen med våra 
viktigaste intressenter finns på sida 131. 

Våra nyckeltal FN:s mål för hållbar utveckling 

  % Betydande leverantörer som bekräftade att de uppfyller  
Epirocs uppförandekod

  % Betydande agenter, återförsäljare och distributörer som  
bekräftade att de uppfyller Epirocs uppförandekod

 Antal dödsfall 

  Antal olyckor med frånvaro per en miljon arbetade timmar

  Antal registrerade olyckor per en miljon arbetade timmar

 % Sjukfrånvaro 

 Energiförbrukning från verksamheten, MWh/kostnad sålda varor 

  % Förnybar energi av den totala MWh energi som används i verksamheten

  Transporter (ton) CO2//kostnad för sålda varor 

  Vattenförbrukning i m3 vid anläggningar i vattenriskområden/ 
kostnad för sålda varor

  % Kvinnliga chefer och % kvinnliga medarbetare i koncernen

  Kommunikativt ledarskapsindex (för 2019)

Hållbarhet

Epiroc Års- och hållbarhetsredovisning 2018 39
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Årets bästa årsredovisning 2018

Corem Property Group 

Fastighetsbolaget Corem slösar inte utrymme 

eller ord på oväsentligheter. Den som tar sig 

an årsredovisningen får direkt på omslaget 

och på de inledande sidorna en bra bild av 

verksamheten och det som är av betydelse 

för att förstå företaget och affärsmodellen. 

Det är uppriktigt och rakt beskrivet – inga 

försköningar eller layoutmässiga reklamidéer 

– signalen är tydlig: här är det förståelse och 

insikt hos läsaren som har prioriterats. 

En årsredovisning har många typer av 

läsare – även om målgruppen oftast är 

ägare, investerare och kreditgivare. Det är 

ett uppslagsverk för vissa, en sifferbank för 

många men också ett sätt att positionera 

företaget gentemot sina olika intressenter – 

där framgången i detta ofta genererar resultat 

på den sista resultatraden.  Därför är detta 

också intressant för kapitalmarknaden. Därför 

premierar juryn alltid de företag som lyckas 

beskriva sig själva och sin verksamhet på ett 

bra sätt. 

Mid Cap
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Ett fastighetsbolag har som regel goda 

förutsättningar att med enkla medel förklara 

sin affär, till skillnad från företag med mer 

komplexa produkter och utmaningar. Det gör 

att juryn är extra krävande när den granskar 

fastighetsbolags årsredovisningar. Corem 

har varit på juryns lista sedan några år och 

för 2018 har tiden mognat för att utnämna 

företagets årsredovisning till den bästa i 

klassen Mid Cap. De vinnande motiven är att 

Corem visar en hög ambition i att med god 

pedagogik och angeläget tilltal förklara sin 

verksamhet och affärsmodell. Extra plus till 

att många tabeller och diagram ersätter eller 

kompletterar texter. 

Bland utvecklingsområden finns att arbeta 

med samma ambition även i de mer formella 

delarna som förvaltningsberättelse, notapparat 

och bolagsstyrning samt att låta text, bild och 

illustrationer blomma ut lite mer i vd-ordet. 
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Årets bästa årsredovisning 2018

NCAB Group

Även i år var det en relativt enkel uppgift 

för juryn att utse vinnare i Small Cap-

segmentet. I likhet med förra året vinner ett 

bolag med förhållandevis kort historik på 

börsen, vilket speglar en ambition hos många 

nyintroducerade bolag att leverera finansiell 

information med hög kvalitet. Årets vinnare 

är mönsterkortsleverantören NCAB Group, ett 

företag som gjorde sin debut på börsen i juni 

2018.

Årsredovisningen är enkelt och logiskt 

uppbyggd enligt en traditionell modell 

som gör det enkelt för läsaren att hitta 

den information som söks. Mängden 

information är väl avvägd. Det mesta som 

läsaren förväntar sig ska finnas går att hitta. 

Samtidigt har inte företaget fallit i fällan att 

stoppa in onödigt mycket text.

Bland de delar som juryn särskilt vill lyfta 

fram är beskrivningen av företagets marknad 

inklusive trender och en jämförelse med 

företagets konkurrenter. Det är enkelt för 

läsaren att förstå strategi och affärsmodell. 

Det är tydligt för läsaren var i värdekedjan 

som NCAB befinner sig och strukturen 

på företagets kundbas. Läsaren får också 

snabbt en bra bild över hur marknaden för 

mönsterkort fungerar, något som naturligtvis 

är positivt då många av ett börsbolags 

intressenter inte har den branschkunskap 

som företagen inte sällan tycks tro att vi som 

läsare besitter.

Small Cap
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Ett kundcase och intervjuer med medarbetare inom olika delar av verksamheten bidrar till att lätta upp innehållet 

och göra affären ännu mer tydlig för läsaren. Inte minst med tanke på att bolaget är en ny bekantskap för många av 

läsarna bidrar beskrivningen av företagets historik sedan starten 1993 ytterligare till förståelsen av bolaget.

Årsredovisningen innehåller även ett väl avvägt hållbarhetsavsnitt.

Juryn lyfter ofta fram behovet av tydligt presenterade finansiella mål och en uppföljning av hur väl företaget lyckas 

uppnå målen. NCAB uppfyller våra krav genom att pedagogiskt presentera sina mål men också genom att i text och 

diagram följa upp hur väl företaget lyckats leva upp till målen historiskt. Även risk- och hållbarhetsavsnitten är väl 

utvecklade för ett bolag den här storleksklassen.

Det går att hitta bolag med vackrare och mer kreativ layout och grafisk form. Med detta sagt uppfyller 

årsredovisningen i nästan alla avseenden juryns förväntningar och det gör NCAB till ett föredöme för andra 

börsföretag, inte minst bland de lite mindre börsbolagen.

Sammantaget är NCAB en väl värdig vinnare av Small Cap segmentet 2018.

1998 199919971996199519941993 1993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NCAB Group 
Russia och NCAB 

Group Norway 
bildades

NCAB Group China 
och NCAB Group 
Spain bildades

Byte av affärsmodell 
till ett mer integrerat 
fullserviceerbjudande

Factory  
Management 

startades

NCAB Group Germany 
och NCAB Group Poland 

bildades

Omsättning 
374 Mkr

NCAB grundades
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HistorikHistorik

När NCAB grundades år 1993 var fokus på att förse kunder med 
högkvalitativa mönsterkort från externa tillverkare, huvudsakligen 
belägna i Taiwan och sedermera i Kina. På den tiden var bolaget 
en allmän trader av mönsterkort, utan större interaktion med 
tillverkarna. 

År 2003 tog bolaget en ny riktning, under en ny ledning, med en 
vision om att NCAB skulle vara en decentraliserad organisation 
med stark lokal närvaro, både hos kunden och hos tillverkarna.

En nära relation med tillverkarna var viktig för att säkerställa hög 
kvalitet på mönsterkorten. Denna vision förverkligades delvis 2006 
när den nuvarande Factory Management-organisationen infördes 
på plats i Kina, vilket ökade både kvalitet på mönsterkorten och 
leveransprecision till kunderna. 

Från trader till global  
fullserviceleverantör

I takt med den stora förflyttningen av produktionen av mönsterkort 
från Europa och USA till Kina har NCAB kunnat öka sina mark-
nadsandelar och gå från en roll som leverantör av mönsterkort till 
en global fullserviceleverantör. Idag har bolaget verksamheter i  
17 länder, med försäljning till 45 marknader. 

NCAB har en historik av stark och lönsam tillväxt. Sedan 2004 
fram till 2018 har försäljningen mer än sjudubblats, från 216 Mkr 
till 1 617 Mkr, samtidigt som antalet anställda gått från 50 till 378. 

Bolaget har sedan starten genomfört flera förvärv, varav två större 
som utgjorde grunden för etableringen i USA. Den främsta driv-
kraften bakom den starka tillväxten har dock varit den geografiska 
expansionen till länder såsom Tyskland, Kina, Storbritannien och 
Frankrike. 

2004–2011 
…till fullservice -

leverantör…

1993–2003
från trader…  

1993–2018 

NCAB har en historik av stark och  
lönsam tillväxt. Sedan 2004 fram till 2018  

har försäljningen mer än sjudubblats,  
från 216 Mkr till 1 617 Mkr, samtidigt som  

antalet anställda gått från 50 till 378.

”

18 NCAB ÅRSREDOVISNING 2018

Utdelning 

Skuld- 
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Verksamhet

Det här är NCAB 
VISION
The number 1 PCB producer – wherever we are.

MISSION
PCBs for demanding customers, on time with zero  
defects, produced sustainably at the lowest total cost.

VALUES
Quality first. Strong relationships. Full responsibility.

NCAB köper mönsterkort från ett antal av tillverkare, huvud sakligen  
i Kina. Genom konceptet ”Integrated PCB production” tar NCAB  
ett helhets  ansvar gentemot sin kund – från designstöd, prototyp-
tillverkning, produktion och kvalitetskontroll till slutlig leverans. 
Affärsmodellen, där NCAB är en fullservice leverantör, har flera 
fördelar: inga lager och begränsade investeringar, vilket leder till låg 
kapitalbindning och starka kassaflöden.

MÅLÖVERSIKT

Mål 8%
På medellång sikt uppnå 
en genomsnittlig tillväxt 

före förvärv om cirka  
8% per år

Mål 8%
På medellång sikt nå en 
genomsnittlig justerad  
EBITA-marginal om  

cirka 8%

Mål <2,0
Nettoskuld i förhållande  
till justerat EBITDA ska  

vara mindre än 2,0

Mål 50%
Dela ut tillgängligt kassa-

flöde vilket förväntas 
motsvara minst 50%  

av nettovinsten

Utfall 15%
Omsättningen växte med 
15% under 2018. I USD 

växte omsättningen  
med 14%

Utfall 8,9%
Under 2018 nåddes  

en justerad  
EBITA-marginal  

om 8,9%

Utfall –0,1
Nettoskulden i förhållande  

till justerat EBITDA  
var per 31 december  

2018 –0,1

Förslaget till årsstämman 
2019 är en utdelning på  
75,8 Mkr, motsvarande  

73% av nettovinsten

Nettokassa 2018:

10,8

4,50 kr/aktie

Mkr

Föreslagen utdelning för 2018:

1998 199919971996199519941993 1993 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NCAB Group 
Estonia bildades

Omsättning  
520 Mkr

NCAB Group UK 
bildades

NCAB Group 
France 

bildades

Omsättning
711 Mkr

Omsättning 
1 203 Mkr

NCAB Group USA  
bildades genom 
förvärv av P.D 
Circuits Inc.

Förvärv av 
M-Wave 

International 
LLC i USA

NCAB Group Italy 
bildades

Förvärv av 
Ulf Andersson 

Elektronik 
AB, Sverige, 

ISO 26000 
certifiering

Omsättning 
1 617 Mkr
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Historik

NCAB Group  
Malaysia bildades

2012–
…med global närvaro

NCAB har en historik av stark och  
lönsam tillväxt. Sedan 2004 fram till 2018  

har försäljningen mer än sjudubblats,  
från 216 Mkr till 1 617 Mkr, samtidigt som  

antalet anställda gått från 50 till 378.

”



Juryn består av

Hanna Brogren 
generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer

Annica Gerentz 
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Thomas Sjöberg 
Brand Consultant, Trinken AB
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Finansiell kommunikation handlar inte bara om ord 

och siffror. Även formgivning har stor betydelse för 

att förmedla förtroende och lojalitet. Därför valde vi 

förra året att införa ett nytt pris som fokuserar på 

årsredovisningens design.

Årets bästa design delas ut till det av de nio nominerade 

bolagen i övriga kategorier som uppvisar funktionell 

och estetisk design som är anpassad för målgruppen och 

formatet.

Kriterierna är att innehållet ska vara väldisponerat och 

underlätta för läsaren att ta del av informationen.

Designen ska stärka förtroendet för varumärket och 

uttrycka de värderingar som bolaget står för. Det 

handlar om att budskap, innehåll, språk, bild och grafisk 

form tillsammans ska skapa en förtroendeingivande 

helhet.

Årets 
bästa design   
2018



Fortsatt produktutveckling baserad på ny teknik
Vi kommer att fortsätta investera i utvecklingen av innovativa 
produkter och lösningar baserade på ny teknik som driver 
på automation och interoperabilitet. Våra utvecklingsprojekt 
omfattar förarlös och fjärrstyrd utrustning samt uppkopplings-
möjligheter.

Intelligent gruvdrift och infrastruktur kräver ett komplext, 
digitalt ekosystem. Förutom utrustning med automatiserade 
funktioner utvecklar vi digitala lösningar som kan tillhanda-
hålla tillförlitliga data från hela utrustningsflottan och realtids-
positionera utrustning och de pågående aktiviteterna i gruvan. 
Lösningarna kan jämföras med ett trafikledningssystem som 
kan utgöra ett stöd för kunderna i deras planering och genom-
förande av verksamhet och underhåll. Vi har beslutat att satsa 
på ett enhetligt gränssnitt med system och lösningar som kan 
stödja utrustning från valfri utrustningstillverkare (dvs. produ-
centoberoende) och som presenteras för kunden som ett 
allmänt gränssnitt. 

Under 2018 lanserade vi vår andra generation av batteridriven 
utrustning och vi kommer att utöka portföljen med utsläppsfria 
maskiner kontinuerligt. Utvecklingen av batteridriven utrust-
ning är kopplad till batteriprestandan och vår vision är att inom 
fem år erbjuda ett komplett sortiment av batteridrivna under-
jordsmaskiner. Elektrisk utrustning i gruvor minskar behovet 
och därmed kostnaderna för ventilation och luftkvaliteten blir 
betydligt bättre samtidigt som utrustningens energiförbruk-
ning minskar. 

Effektivisering av logistikkedjan
Epirocs kunder ställer krav på hög kvalitet och förstklassig 
eftermarknadsservice. Som ett stöd för våra kunder har vi en 
global närvaro, även i mycket avlägsna områden, vilket med-
för en del lagerhållning av reservdelar och förbrukningsvaror. 
För att ytterligare öka servicenivån till våra kunder, optimera 
lagernivåerna och minska både kostnader och koldioxidut-
släpp från transporter, initierade vi ett program för utveckling 
av logistikkedjan i början av 2018. Vi räknar med betydande 
effektivitetsförbättringar från programmet som löper fram till 
2021. Vi har även vidtagit åtgärder för att förbättra produkt-
mixen och effektiviteten i vår bergborrverktygsverksamhet i 
segmentet Tools & Attachment. Åtgärderna inkluderar bland 
annat prioritering av produkter och verksamheter samt interna 
effektiviseringar. 

Aktuella åtgärder för att uppnå målet om lönsam tillväxt inkluderar teknikutveckling, 
 förbättrade kunderbjudanden, kostnadseffektivitet och kompletteringsförvärv – alltid 
baserat på hållbarhet. 

Våra strategier och mål

Värdeskapande åtgärder

Exempel på åtgärder för 
att uppnå vårt mål:
• Fortsatt produktutveckling baserad på ny teknik

• Effektivisering av logistikkedjan 

• Ökad servicepenetration

• Digitaliseringsinitiativ för att utveckla vår 
serviceverksamhet

• Sätta hållbarhetsmål

• Främja tillväxt med hjälp av tilläggsförvärv

12 fastställda 
 hållbarhetsmål

Nya maskiner har utrustats med Epirocs 
 övervakningssystem Certiq. Vi eftermonterar 
även på befintlig utrustning.
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Nollutsläpp
Vår vision är att inom fem 
år erbjuda ett komplett 
sortiment av batteridrivna 
underjordsmaskiner. 

Ökad servicepenetration
Epiroc har en omfattande eftermarknadsverksamhet vars 
tjänster gör det möjligt för kunderna att vara produktivare 
genom att säkerställa att nödvändig utrustning alltid fungerar. 
Under 2018 vidareutvecklade vi serviceverksamheten. Med 
riktade åtgärder och fler uppkopplade maskiner förbättras 
vår kunskap om var utrustningen är placerad och hur den 
används, vilket gjort det möjligt att öka vår marknads- och 
kundandel för serviceavtal. Vi har också tagit fram en serie 
serviceprodukter som är anpassade till kundernas varierande 
servicebehov. Ambitionen är att ha ett enkelt och transparent 
serviceerbjudande.

Digitaliseringsinitiativ för att utveckla 
vår serviceverksamhet
Digitalisering skapar nya möjligheter inom service. Genom 
uppkoppling av maskinparken och vårt övervakningssystem 
Certiq kan vi, baserat på realtidsdata om utrustningens använd-
ning, erbjuda förebyggande och till och med förutsägbart 
underhåll. Detta hjälper kunderna att öka produktivitet och 
sänka verksamhetens totalkostnad. Ny utrustning levereras 
med Certiq, men systemet kan även monteras på äldre utrust-
ning. Vi skapar en digital plattform för kunder, medarbetare 
och externa parter. 

Sätta hållbarhetsmål
Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är aspekter som 
integreras i alla våra kunderbjudanden och affärsprocesser. Vi 
anser att detta är grundläggande för att skapa ett företag som 
kan tackla framtida utmaningar och ta fasta på möjligheter i 

en värld som förändras i snabb takt. Under 2018 identifierade 
vi följande fyra områden som vi ser som viktiga för att vara 
framgångsrika även i framtiden: att leva upp till de högsta 
etiska normerna, att investera i säkerhet och välbefinnande, 
att använda resurser ansvarsfullt och effektivt samt att växa 
med passionerade medarbetare och djärva ledare. För varje 
område finns fastställda mål, totalt 12, och nyckeltal. Priorite-
ringarna är satta för att säkerställa att vi tar tillvara möjligheter 
samtidigt som vi reducerar risker.

Främja tillväxt med hjälp av tilläggsförvärv
Förvärv är en del av vår strategi och kommer att främja tillväx-
ten. Under 2018 slutförde vi sex förvärv som alla låg i linje med 
våra fyra huvudkriterier för förvärv, nämligen att de ska: 
• Öka närvaron och penetrationen
• Stänga gap i produktportföljen
• Utöka serviceerbjudandet
• Tillföra teknik och förkorta tiden till marknaden

Våra strategier och mål
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Serviceavtal 
och översyn

• Rig Scan – en översyns-
tjänst för maximal drifttid

• CARE-avtal – avtal som 
omfattar förebyggande 
inspektioner och underhåll

• Arbetsplatsavtal – stöd för 
teknik, administration och 
ledning på såväl lokal som 
global nivå

Reservdelar och 
reparationssatser

Reparations- och servicesat-
ser, ersättningskomponenter 
och satser för förebyggande 
underhåll

Renoverings lösningar 

Begagnade komponenter 
återställs till ursprungligt 
skick enligt specifikationer

Halvtidsservice 
(Midlife services) 

Gamla komponenter ersätts 
med nya för att återställa 
utrustningen till sin maximala 
produktivitet och drifteffek-
tivitet till en bråkdel av kost-
naden för en ny maskin

Exempel på 
serviceerbjudanden

Vårt världsomfattande servicenätverk utgör ryggraden i vårt 
erbjudande. En mycket kompetent och engagerad service-
personal på fältet garanterar en optimal maskinprestanda och 
att vi håller oss ajour med kundernas behov.

Epirocs utrustning används främst i krävande miljöer, vilket 
leder till betydande underhållsbehov och regelbundna 
 utbyten av reservdelar och förbrukningsvaror som är utsatta 
för slitage. Utrustning säljs ofta tillsammans med avtal som 
inkluderar service, reservdelar och förbrukningsvaror, i syfte 
att säkerställa tillgängligheten och optimera kundernas 
 produktivitet och totala driftskostnad.

Omkring två tredjedelar av våra intäkter kommer från efter-
marknaden baserat på kundernas inköp av förbrukningsvaror, 
underhåll, renovering och översyn. 

Service
Service och reservdelar är en viktig del i vårt erbjudande. 
 Serviceorganisationen fokuserar på reservdelsförsörjning, 
service, supportlösningar och utbildning. Vårt serviceutbud 
sträcker sig från kompletta serviceavtal som i princip tar hand 
om all skötsel av utrustningen till pay-as-you-go-lösningar.

Våra servicetekniker är specialiserade och har ingående 
kunskap om utrustningen och dess tillämpningar. Service-
organisationen hjälper även kunderna med utbildning och 
supportlösningar, bland annat utbildning av operatörer i hur 
man använder vår utrustning, support vid utbildning av tek-

niker samt automationslösningar för att skapa nya sätt att 
använda utrustningen med hjälp av avancerad teknik. 

Vi har ett globalt servicenätverk. Tack vare ett välutbyggt 
servicenätverk får kunderna snabbt kontakt med service-
teknikerna, vilket vi anser vara ett mycket viktigt kriterium 
för  kunderna, då deras utrustning ofta används dygnet runt 
och den potentiella kostnaden för produktionsavbrott kan 
bli mycket hög.

Eftersom mycket av det arbete som utförs av utrustningen 
är krävande är förbrukningen av reservdelar hög, och vissa 
delar kan till och med bytas varje dag. Vi tillhandhåller ett brett 
utbud av reservdelar till den utrustning vi sålt, men också ett 
utbud av universella reservdelar som anses vara standard 
inom branschen.

Det finns servicepaket för hela spektret av kunder, från dem 
som kontinuerligt behöver servicepersonal på plats till kunder 
som föredrar att sköta sin utrustning själva. Vi erbjuder även 
serviceuppgraderingar och konverteringssatser som adderar 
fler funktioner eller förbättringar till viss utrustning. Renove-
ringslösningar och halvtidsservice är lösningar som förlänger 
livslängden på en komponent eller hela maskinen. Ett urval av 
vårt serviceutbud visas nedan.

Vårt erbjudande

Eftermarknad
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Förbrukningsvaror
Vi har även ett omfattande utbud av förbrukningsvaror, till 
exempel bergborrverktyg och hydrauliska verktyg. Dessa 
ingår också i vår eftermarknadsverksamhet. 

Verktyg
Bergborrverktyg inbegriper till exempel borrkronor och stänger 
för borrning både under och ovan jord samt bergbultar för 
effektiv bergförstärkning i gruv- och infrastrukturtillämpningar. 
Bergborrverktygen fästs i regel på bergborrningsutrustning 
och dessa kan även användas på andra tillverkares bergborr-
ningsutrustning.

Bergborrverktygssegmentet delar många egenskaper med 
ser-viceverksamheten. Det är också en integrerad del av vårt 
erbjudande och säljs ofta tillsammans med utrustning och 
service. Vårt erbjudande sträcker sig från fullserviceavtal, där 
vi tar hand om kundens hela behov av bergborrverktyg, via 
normala leveransavtal till enskilda köp.

Tillbehör
Tillämpningar för hydrauliska verk-
tyg omfattar stenspräckning och berg-
brytning, demolering av byggnader, 
betong- och stålkonstruktioner samt 
asfalt, materialseparering, återvinning 
och avfallshantering. De hydrauliska 
verktygen för grävmaskiner och andra 
maskiner erbjuds främst till kunder som 
är verksamma inom anläggning, demo-
lering, återvinning och i viss utsträckning 
även inom gruvdrift och bergbrytning. 

Utvecklingen av tillbehör drivs bland 
annat av ny lagstiftning. Demoleringsverk-
tygen används ofta i trånga och urbana mil-
jöer och striktare regler införs för att förbättra 
arbetsmiljön och säkerheten och minska 
miljöpåverkan. Detta kräver lösningar som kan 
hantera sortering och bearbetning av demole-
ringsmaterial och också minska utsläpp, buller 
och vibrationer. 

Kundbasen inom anläggningssektorn är mer 
fragmenterad än inom gruvsektorn. De hydrauliska verk-
tygen säljs främst genom specialiserade distributörer runt 
om i världen. Distributörerna säkerställer professionell support 
för olika tillämpningar och erbjuder även service, reservdelar 
och förbrukningsvaror. 

Halvtidsservice

Före ...

... och efter

63%
av vår verksamhet är  
eftermarknad

Bergborrverktyg

Hydraulhammare

Vårt erbjudande
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Sveriges bästa årsredovisning 2018

Epiroc AB

Årets bästa design 2018 går till ett bolag 

som med konsekvent design, särskiljande 

färger och grafiskt berättande snabbt har 

etablerat ett starkt DNA med hjälp av 

inspirerande design.

Det råder ingen tvekan om vad detta bolag 

gjort i år och vill göra framåt. Varenda sida 

i denna årsredovisning förmedlar bolagets 

identitet. Här används färg, bilder, grafik och 

formgivning i en samlad design som sätter 

ett känslomässigt avtryck på direkten – och 

som fastnar i minnet.

Årets vinnare Epiroc visar nyttan av god 

design.

Bästa design
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Sponsorer

De tre sponsorerna är:

Solberg Kommunikation Oxenstierna & Partners Svensk Information
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Tidigare 
års vinnare 
av Bästa 
redovisningen 

År Large Cap Mid Cap Small Cap

17 Axfood AB Bulten AB Balco AB
16 Boliden AB Clas Ohlson AB ProAct AB
15 Castellum AB Hoist Finance AB Swedol AB
14 Trelleborg AB Haldex AB Rottneros AB
13 Atlas Copco AB Nolato AB Addnode Group AB
12 Swedbank AB Klövern AB DGC One AB
11 Boliden AB Lindab AB Global Health Partner AB
10 Autoliv Inc. SAS AB Concordia AB
09 AB Electrolux Billerud AB Swedol AB
08 Investor AB PA Resources AB AB Sagax
07 Trelleborg AB Home AB HL Display AB

År Klassen Stora bolag Klassen Mindre bolag

06 SAS AB Concordia AB
05 NCC AB Elanders AB
04 Vattenfall ABBossMedia AB
03 Gambro AB ProfilGruppen AB
02 Svenska Cellulosa AB SCA NIBE Industrier AB
01 JM AB Karlshamns AB
00 Stora Enso Oyj Scandiaconsult AB
99 Vasakronan AB Medivir AB
98 Svenska Cellulosa AB SCA Finnveden AB 
97 NCC AB Svolder AB
96 AssiDomän AB Gunnebo AB
95 Luossavaara-Kiirunaava AB, LKAB Ingen vinnare
94 AB Volvo Hexagon AB
93 Svenska Cellulosa AB SCA Scandiaconsult A

Före 1993 bedömdes alla bolag i samma klass

92 Atlas Copco AB
91 SSAB Svenskt Stål AB
90/91 AB Investor och Förvaltnings AB Providentia
89/90 Stora Enso Oyj
88/89 AB Volvo
87/88 AB Astra
86/87 Atlas Copco AB
85/86 Svenska Cellulosa AB SCA
84/85 AB Volvo
83/84 AB Astra
82/83 AB Industrivärden
81/82 AB Bofors
80/81 AGA AB
79/80 Svenska Cellulosa AB SCA
78/79 AB Volvo
77/78 Domänverket
76/77 Esselte AB
75/76 AB Astra
74/75 AB Bofors
73/74 Coronaverken AB
72/73 Gränges AB
71/72 AB Volvo
70/71 PLM AB
69/70 Svenska Cellulosa AB SCA
68/69 Gränges AB
67/68 AB Volvo
66/67 AB Astra
65/66 AB Scania-Vabis






