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Atlas Copco har kunder nästan överallt i världen 
– för dem är Atlas Copco ett lokalt företag. Samtid-
igt är Atlas Copco-gruppen ett globalt företag med 
försäljning till 170 marknader. Achieve present erar 
bägge sidor av företaget genom att besöka Atlas 
Copcos anställda och partners och titta närmare på 
några projekt som är speciellt värda att uppmärk-
samma. Det här numret av Achieve innehåller allt 
från specialutvecklade affärslösningar till humanitära 
satsningar. Denna inblick i Atlas Copcos verksamhet 
i världen och inom gruppen visar att ansvar och 
lönsamhet kan gå hand i hand.

TEXT ATLAS COPCO FOTO ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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Risk-
eliminering
när Dynapac Brazil, en tillverkare av entreprenadmaskiner för 
vägbyggen, engagerade de anställda på fabriken i Sorocaba blev 
resultatet en bättre arbetsmiljö och minskade skaderisker.

TexT RichaRd BeeR foTo getty images & atlas copco

octávio frias de oliveira-bron 
sträcker sig över Pinheiros-
floden i São Paulo, Brasilien. 

Brasilien / hållbar produktivitet
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” Nu är en grupp representanter för de anställda kontinuerligt  
med i processen och detta starka engagemang gör skillnad.”

Frank Forte, project superintendent

eliminering Anställda och gäster firar arbetsmiljöpriset.

 De senaste tio åren har pro-
duktionen tredubblats på  
Dynapac Brazil. Dessutom är 
hela tillverkningen av kom-
paktorn CT300 och tryck-
luftsdrivna vägvältar förlagd 
till Brasilien. Verksamheten i 
det brasilianska dotterbola-
get var en gång i tiden inrik-
tad på export, men Brasiliens 
ekonomiska uppsving har 
ändrat på det. I dag står hem-

mamarknaden för 70 procent 
av försäljningen, och bland 
kunderna märks byggföre-
taget Camargo Correa och 
leasingföretaget Satel. Med 
sin stora marknadsandel är 
Dyna pac det ledande märket 
i Brasilien.

Dynapac grundades i  
Sverige för 75 år sedan och 
blev en del av Atlas Copco-
gruppen 2007. 

LAgArBeTe
 Företagsledningen på Dynapac Brazil upp-

muntrar kreativitet och entreprenörsanda. Vid 
många arbetsstationer har personalens egna 
förslag och idéer till förbättringar av arbets-
miljön förverkligats. Många av förbättringar-
na gäller ergonomi. Till exempel föreslog Isac 
Dias de Carvalho, en yngre medarbetare vid 
monteringen av tryckluftsdrivna vägvältar för 
export, att man skulle installera en komplett 
verktygspanel vid hans arbetsstation. Försla-
get genomfördes och antalet onödiga rörelser 
minskade väsentligt.

MArknADSLeDAnDe I BrASILIen

i TAkT MeD att Brasiliens 
ekonomi växer så det knakar, 
växer också landets behov av 
ny infrastruktur. Tyvärr häng-
er inte säkerheten på arbets-

platserna med i utvecklingen, vilket 
är en vanlig sidoeffekt vid snabb eko-
nomisk tillväxt. ett undantag är Dy-
napac Brazils fabrik i Sorocaba, en 
industristad i den framgångsrika del-
staten São Paulo. Dynapac Brazil var 
ett av fyra företag inom Atlas Cop-
co-gruppen som i februari 2011 fick 
ett särskilt pris för den säkra arbets-
miljön.

– På vår fabrik tar vi hänsyn till 

mjuka värden för att skapa konkreta 
förslag på hur arbetsmiljön kan för-
bättras, säger luiz Wanderley Car-
valho, produktionschef på Dynapac 
Brazil.

På DynAPAC BrAzIL ägnades två 
år åt ett projekt för att minska arbets-
platsolyckor och sjukfrånvaro. Un-
der den inledande fasen identifierades 
hundratals riskfaktorer i den dåva-
rande arbetsmiljön. Därefter fick en 
grupp på tio personer i uppdrag att 
hitta lösningar för att åtgärda dessa 
risker. 

– i juni förra året råkade en an-

ställd med 30 års erfarenhet ut för en 
allvarlig olycka på arbetsplatsen och 
var sjukskriven i sex veckor. innan 
dess hade det gått sex månader utan 
en enda incident. Trots det blev detta 
en verklig tankeställare, och vi beslu-
tade att det är av yttersta vikt att alla 
våra 140 anställda stödjer och deltar 
i programmet, säger luiz Wanderley 
Carvalho.

– nu deltar en medarbetarkommit-
té kontinuerligt i processen och det-
ta starka engagemang gör skillnad. i 
nuläget fokuserar vi på socialt ansvar 
och kontinuerliga förbättringar, säger 
luiz Wanderley Carvalho. 

Marcelo Lopes Ferreira och Isac Dias de Carvalho arbetar i fabriken.
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utsikter / vd har ordet

Först och främst, varför är det  
viktigt med hållbar produktivitet?
– Det handlar om att vi ser långsiktigt på 
tillväxt, både för företaget och för våra 
kunder. För att uppnå hållbar och lönsam 
tillväxt måste vi vara innovativa. Vi måste 
förbättra våra produkter och engagera oss 
långsiktigt i utvecklingen på alla mark-
nader. Därför kan jag säga att jag är glad 
över resultatet, men jag är inte nöjd, för vi 
kan alltid bli bättre. Om vi blir bättre på 
mångfald, kompetensutveckling, innova-
tion, miljöfrågor och på att sätta kunden 
i främsta rummet, uppnår vi hållbar pro-
duktivitet.  

an mindre än hälften av alla order kommer 
från den delen av världen. Vi har inte heller 
tillräckligt med kvinnor på ledande positio-
ner. Detta är tecken på att vi antagligen inte 
ser alla talanger där ute när vi rekryterar. 

2. KompetensutvecKling
– Jag tror att man lär sig bäst genom prak-
tiskt arbete och genom att mötas av utma-
ningar. Vi har en del kvar att göra för att sä-
kerställa att alla i organisationen kommer i 
kontakt med verkliga utmaningar, inte minst 
från våra kunder. Bra kompetensutveckling 
på detta område uppnår man genom intern 
rörlighet, genom att de anställda får arbe-

vi tar dessa punkter en i taget.  
Berätta om vad Atlas copco har 
uppnått och vad som kan bli bättre 
när det gäller: 

1. mångFAld
– Vi börjar med en fråga: Vem kan den indis-
ka marknaden bäst? Jag – en belgare – eller 
en indier? Det är enklast att växa på hemma-
marknaden, så vi bör göra Kina och Indien 
till våra hemmamarknader. Jag är stolt över 
att det finns 40 olika nationaliteter represen-
terade bland våra 323 högsta chefer. Å andra 
sidan kommer mer än två tredjedelar av våra 
chefer från Nordamerika eller Europa, med-

text AtlAs CopCo Foto IzAbelle nordfjell

Som VD och koncernchef för Atlas 
Copco-gruppen har Ronnie Leten all 
anledning att känna sig nöjd med till-
varon. Vinsten ligger på rekord nivåer 
och försäljningen ökar, men låter han 
sig nöjas med det? 
– Aldrig, säger han. Ronnie Letens 
 “high five”, handlar om hållbar pro-
duktivitet – ett område där han  
vill se alla inom företaget överträffa 
sig själva.

hIgh FIVE  

mångfald på 
arbetsplatsen, 
en av Ronnie 
letens punkter 
för hållbar pro-
duktivitet, leder 
till att verksam-
heten blir fram-
gångsrik på de 
olika markna-
derna.

ronnIe letens 
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high five  

ta inom flera affärsområden, på olika befatt-
ningar och i olika länder. Vår interna arbets-
marknad där lediga jobb utannonseras, är 
en viktig del i detta. Kompetensutveckling 
hjälper oss att bli starkare på tillväxtmark-
nader och att förbättra vårt innovationsarbe-
te. Vi behöver även formella utbildningsme-
toder och ett viktigt steg är att vi bygger  
en gemensam plattform för alla typer av  
e-utbildningar inom hela koncernen. 

3. InnovatIon
– Innovation ska genomsyra allt vi gör. Det 
är vår nyckel till framgång. Vi bör ligga i 
framkant vad gäller processer, produkter,  

” Till 2020 vill vi 
ha minskaT våra 
kunders energi
förbrukning med 
20 procenT.”
Ronnie Leten, vd och koncernchef, Atlas Copco

tjänster, stödfunktioner och hur våra 
service center och fabriker organiseras. En 
viktig del i detta är ett nära samarbete med 
våra partners – både kunder och leverantö-
rer. Det för mig tillbaka till kompetensut-
veckling – om vår begåvade och energiska 
personal utmanas av kunderna kommer det 
verkligen att driva på innovationsarbetet. Vi 
är bra på innovation, men vi kan definitivt 
bli bättre. Min vision för Atlas Copco  
är att skapa en så stark kultur av öppen inn-
ovation att det drar till sig de bästa inom 
branschen och att universitet, uppfinnare 
och nystartade företag kommer till oss med 
sina idéer. 

4. MIljön
– Miljöfrågorna är en av de största drivkraf-
terna för innovation inom företaget idag 
och vi måste även vara innovativa för att 
minska vår egen miljöpåverkan. Detta är 
det mest uppenbara exemplet på hur affärs-
möjligheter går hand i hand med vår strävan 
att bidra till en mer hållbar utveckling. Om 
du slösar med el skadar du inte bara miljön, 
du slösar även med ekonomiska resurser. 
Vi vill minska våra kunders energiförbruk-
ning med 20 procent till 2020 och minska 
våra egna koldioxidutsläpp med 20 procent 
under samma period. Vi står helt klart inför 
många utmaningar för att nå de här målen.

5. Sätta kunden I  
fräMSta ruMMet
– Vi är, och har länge varit, ett produkt-
drivet företag med kunden i fokus. På 
den punkten kommer vi inte att föränd-
ras. Däremot behöver vi bli ännu bättre på 
att snabbt identifiera våra kunders behov 
så att vi ständigt kan erbjuda nya produk-
ter som ger mervärde. Vår verksamhet ska 
återspegla detta. Eftersom vi nu har speci-
aliserade affärsområden för anläggnings- 
och gruvutrustning, samt större fokus inom 
kompressorverksamheten, kan vi skapa ett 
bättre erbjudande för varje kundsegment. 
Vi har riktade serviceverksamheter för alla 
affärsområden, något som kommer att öka 
våra kundkontakter och göra det lättare för 
oss att erbjuda ännu bättre lösningar. Alla 
medarbetare på Atlas Copco, från konto-
ret till fabriksgolvet och säljarna, måste sät-
ta kunden i främsta rummet. Det är vår väg 
mot tillväxt. 
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MalM I MÄN GDER

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad  
del av Mongoliet. Det har satt fart på landets  

ekonomiska utveckling. 
TexT NaNcy Pick foTo atlas coPco & rio tiNto
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Mongoliet / gruvdrift
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VV
 I takt med att anläggningsarbetet fortskri-

der rustar Atlas Copco för att bli en stor 
aktör i Oyu Tolgoi-gruvan. Under 2010 
ägnade större delen av Atlas Copcos lokala 
ledningsgrupp tre veckor åt att studera 
verksamheten. 

– Vi måste bygga upp infrastrukturen inom 
vårt eget företag. Rio Tinto förväntar sig 
samma servicenivå här i Mongoliet som i till 
exempel Kanada, säger Odd Reknes, Atlas 
Copcos landschef i Mongoliet.

I slutet av 2011 räknar Atlas Copco med 
att ha 50 anställda i Mongoliet. 

GULDRUSCH I GOBI 

I februari 2011 listade det multinationella amerikanska 
fi nansbolaget Citigroup Inc. Mongoliet som ett Global 
Growth Generator-land, även kallat 3G. Dessa länder 
anses vara särskilt gynnsamma att investera i eftersom 
de förväntas ha en stor tillväxt den närmaste framtiden.

MALM I MÄN GDER
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NÄR VÅREN KOMMER till södra Gobiöknen driver 
mongoliska herdar sina kameler förbi Oyu Tolgoi, en 
stor guld- och koppargruva under utveckling. Det är en 
typisk bild av dagens Mongoliet där gruvdriften slungar 
ett traditionellt samhälle rakt in i tjugohundratalet. 

– Det här är en av världens största fyndigheter som 
kommer att kunna exploateras i minst 60 år. Det är en 
fantastisk möjlighet för det mongoliska folket, säger 
Odd Reknes, Atlas Copcos landschef i Mongoliet. Han 
har tillbringat större delen av de senaste fyra åren vid 
Oyu Tolgoi, som ligger nära gränsen till Kina. 

Arbetet runt platsen påbörjades 2001 när prospek-
teringsföretaget Ivanhoe Mines borrade 140 hål i Go-
biöknen, men inte hittade någonting. De var precis på 
väg att packa ihop och ge upp när de bokstavligt talat 
upptäckte en riktig guldgruva. Oyu Tolgoi visade sig 
gömma en enorm fyndighet. Uppskattningsvis fi nns 
där 36 miljoner ton koppar och 1 275 ton guld. Fem års 
förhandlingar krävdes innan Ivanhoe Mining kunde 
sluta ett avtal om gruvdriften med den mongoliska re-
geringen. Regeringen äger 34 procent av gruvan och 
resten ägs av Ivanhoe Mining, som i sin tur delvis ägs 
av den brittisk-australiensiska gruvjätten Rio Tinto. 
Oyu Tolgoi (eller ”turkoskullen”) har redan en myck-
et stor påverkan på den mongoliska ekonomin, som ge-
nom åren har varit i behov av bistånd från utlandet. 

– Det här är en stor investering. Projektets budget 
för 2011 ligger på över 14 miljarder kronor, säger Da-
mian Rogers, Rio Tintos chef för underjordisk gruv-
drift i Oyu Tolgoi.

Den mongoliska ekonomin lär få en rejäl skjuts när 
guld- och koppargruvan kommer igång, vilket enligt 
plan ska ske redan 2012 när det första dagbrottet öpp-
nas. Fullt utbyggd beräknas gruvan i Oyu Tolgoi svara 
för 30 procent av Mongoliets BNP.

Men gruvan innebär inte bara fantastiska möjlighe-
ter. Det krävs en hel del problemlösning också. Gru-
van ligger tolv timmars bilresa från huvudstaden Ulan 
Bator, en körning längs ensliga ökenvägar. 

– För närvarande fi nns det inte så mycket infra-
struktur. Vi har en grusväg från Kina som klarar runt 
100 lastbilsleveranser av stål och utrustning om dagen, 
säger Damian Rogers. 

Om allt går planenligt ska den vägen asfalteras, och 

SV10-12_mongilia.indd   11 2011-09-16   15:11:35



det kommer även byggas en flygplats i närheten. 
En annan utmaning är att rekrytera och utbilda lo-

kal personal. Atlas Copco öppnade sitt kundcenter i 
Mongoliet 2005 och har för närvarande över 20 an-
ställda. Nu när anläggningsarbetet vid gruvan har 
börjat ta fart har företaget börjat leverera utrustning 
dit, bland annat stora riggar för bergborrning och  
kabelbultning. Enorma dagbrottsmaskiner är också 
på väg. 

UtrUstningen servas av ett teknikerteam 
från Atlas Copco. De flesta av dem är mongoler, säger 
Odd Reknes. 

– Vi rekryterar nyutexaminerade studenter från 
universitetet i Ulan Bator och utbildar dem. Eftersom 
det inte finns något att göra i området kring gruvan 
jobbar de flesta sex veckor i sträck och är sedan ledi-
ga i fyra.

– Matsalen i Oyu Tolgoi är riktigt bra, och vi har en 
egen idrottsanläggning, säger Odd Reknes. Dessutom 
är det solsken 290 dagar om året.

För att stödja den lokala ekonomin har Rio Tinto en 
särskild avdelning som samarbetar med småföretag i 
närheten av Oyu Tolgoi. 

– Vi knyter till oss leverantörer som skulle kunna 

” Målsättningen är att anställa så många som 

möjligt av lokalbefolkningen i det här projektet.” 
 Damian Rogers, Rio Tintos chef för underjordisk gruvdrift i Oyu Tolgoi

12   achieve 2011   www.atlascopco.com

 atlas Copco har som mål att utbilda 
mongoliska tekniker som ska sköta och 
underhålla företagets utrustning. i januari 
2011 skickade företaget fem mongoliska 
teknikerlärlingar till företagets fabrik i 
Örebro. Under två veckor fick de studera den 
senaste tekniken. 

– Projektet var väldigt framgångsrikt. vi 
tänker skicka en till grupp nästa år, säger  
Damian rogers, chef vid Oyu tolgoi. 

nya maskinförare övar i en datorsimulator 
vid gruvan innan de får pröva på de verkliga 
maskinerna. De studerar även engelska så 
att alla ska kunna prata med alla, oavsett  
om deras modersmål är svenska eller  
mongoliska. 

UtLanDsstUDier

bygga saker åt oss, eller odla grönsaker till matsalen. 
Målsättningen är att anställa så många som möjligt  
av lokalbefolkningen i det här projektet, säger  
Damian Rogers.  

MONgOliET / gruvdrift
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Efter privatisering 2004 drogs 
den serbiska gruvan Rudnik 
med stora skulder och ett ännu 
större behov av investeringar. 
Atlas Copcos organisation för 
kundfi nansiering gav det nöd-
vändiga stödet för att verksam-
heten skulle kunna återupp-
byggas och gruvan åter bli 
produktiv. 

TEXT SUSANNA LINDGREN FOTO MAURIZIO CAMAGNA

GRUVDRIFT HAR LÅNGA ANOR i 
bergskedjan Rudnik, elva mil sydväst om 
Serbiens huvudstad Belgrad. Under med-
eltiden var området ett viktigt handelscen-
trum med egen tillverkning av silvermynt. 
Den moderna gruvan, som etablerades 
1953, blev den första privatägda underjor-
diska gruvan i det forna Jugoslavien när 
den 2004 auktionerades ut av den statliga 
privatiseringsbyrån.

 – Vid den tidpunkten befann sig inte 
företaget i någon särskilt bra situation. 
Produktionen var låg och ett konkursför-
farande hade redan inletts, säger Darko 
Vukobratovic, VD för köparen, företaget 
Contango. 

Atlas Copcos utrustning hade använts 
i gruvdriften under mer än 40 år och 
Atlas Copco fanns också med på gruvans 

långa lista över fordringsägare.
– Det kändes naturligt för oss att fort-

sätta samarbetet. Vi var även mycket nöjda 
med hjälpen vi fi ck från Atlas Copcos 
kundfi nansiering och med den återbetal-
ningsplan som de erbjöd oss. Atlas Copco 
var berett att ta risken att fortsätta arbeta 
med oss, något som vi verkligen uppskat-
tade. Utan det stödet hade vi aldrig kunnat 
nå dit vi är idag, fortsätter Darko 
Vukobratovic. 

Sedan uppköpet 2004 har Contango in-
vesterat runt 30 miljoner kronor, huvud-
sakligen i ny utrustning. Under fi nanskri-
sen 2008 hade kunderna svårt att betala i 
tid och företaget fi ck likviditetsproblem.

– Det var en svår tid för alla, men på 
Atlas Copco var man otroligt hjälpsamma, 
säger Darko Vukobratovic.

Med hjälp av en skräddarsydd lösning 
omförhandlades betalningsvillkoren och 
anpassades till kassafl ödet under den mest 
kritiska perioden.

– Som tur var återhämtade sig priserna 
i vår bransch snabbare än någon hade för-
utspått. Nya prospekteringar har förlängt 
gruvans livstid och det fi nns planer på 
att utvidga utvinningen till att omfatta 
andra malmfyndigheter, tillägger Darko 
Vukobratovic. 

FINANSIERINGSLÖSNINGAR
 Atlas Copco Customer Finance 

erbjuder paketlösningar för kunder 
som köper Atlas Copcos utrust-
ning. Dessa erbjudanden innefattar 
en lång rad fi nansieringslösningar 
för all Atlas Copcos utrustning och 
alla tillbehör så att betalningarna 
kan anpassas till de enskilda kun-
d ernas specifi ka krav och planer. 
Utbudet av fi nansieringsalternativ 
innefattar leasing, avbetalningsköp, 
leverantörs krediter och olika typer 
av projektfi nansiering.

fi nansiering / SERBIEN

Mer att 
GE

”Det var en svår tid för alla, 
men på Atlas Copco var 

man otroligt hjälpsamma.”
Darko Vukobratovic, VD, Rudnik-gruvan
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center
KunsKaps-

Utbildning ger de anställda nya kunskaper och 
färdigheter, och därmed nya möjligheter att sätta  
upp och nå allt högre mål både för sin egen 
och för organisationens produktivitet. Två goda  
exempel på detta är Atlas Copcos kompetens
center i Indien och Sydafrika. 

De flesta kunDer som köper ut-
rustning från Atlas Copco förväntar sig 
att deras investering ska ge en förbättrad 
och långsiktigt stabil produktivitet. För att 
möta kundernas behov och leverera först-
klassig eftermarknadssupport har Atlas 
Copco gjort mycket stora investeringar i 
utbildningscenter över hela världen. 

Två goda exempel på sådana investe-
ringar är GECIA, Global Engineering 
Center India Airpower i Indien och ut-
bildningscentret ACademy i Sydafrika. text Jean-paul small foto atlas copco

indien / eftermarknad & service
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Investeringar i den senaste tekniken,  
programverktyg och, viktigast av allt,  
talang, bidrar till snabba och kompetenta 
tekniska tjänster.

Centret i Indien gör teknisk expertis till-
gänglig för hela Atlas Copco-gruppen, och 
centret i Sydafrika fokuserar på att lära ut 
och utveckla hantverksskicklighet. Båda 
kompetenscentren ger Atlas Copcos kun-
der en trygg förvissning om att företagets 
servicepersonal är skickliga, motiverade 
och kunniga.

GECIA, Atlas Copcos teknikcenter i In-
dien, ligger i staden Pune och fokuserar på 
att leverera tekniktjänster med mervärde 
inom affärsområdet Kompressorteknik. 

GECIA grundades 2002 och bredden i 
verksamheten gör centret unikt. Här finns 
programverktyg, kompetensutveckling och 
omfattande produktkunskap samlat under 
ett tak.

GECIA erbjuder Atlas Copcos kunder 
tekniktjänster som skapar mervärde inom 
mekanik, analys, CAE (datorstött ingen-
jörsarbete), krets- och styrkonstruktion, 
programutveckling och dokumentation. 
GECIA kan leverera allt från instruktions-
böcker för olika produkter till konvertering  

KompetensutvecKlIng  
Inom ramarna för Atlas copcos 
ambitiösa tillväxtsstrategi för 
Kina har affärsområdet Indu-
striteknik grundat ett asiatiskt 
kompetenscenter i shanghai. ett 
team regionala produktchefer har 
utvecklat ett utbildningsprogram 
för anställda och nyanställda. 
– Affärsområdet Industriteknik 
har stora planer på att växa i Asi-
en. Detta kräver att vi ständigt 
fokuserar på att utveckla och 
höja kompetensen hos våra säl-
jare och marknadsförare. på lång 
sikt tror vi även att denna kom-
petensutveckling gör att vi lock-
ar till oss och behåller regionens 
största talanger, säger Janet Bai, 
personalchef på Industriteknik i 
Asien.

Janet Bai 
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av programvara för varje kunds unika be-
hov. Dessutom får de anställda på GECIA 
internutbildning på centret, både i teknik 
(om produkter, processer och tekniska 
verktyg) och i social förmåga (som kom-
munikation, ledarskap, tidsplanering) för 
att säkerställa att kunskaperna sprids i hela 
organisationen.

Mukesh LaLchandani, projektchef 
för mekaniska konstruktionstjänster, in-
ledde sin karriär på GECIA 2007. 

– När jag började var jag ansvarig för att 
stödja ett team som arbetade med divisio-
nen Gas and Process. Sedan dess har jag 
fått ansvaret för att leda och utveckla team 
åt olika kunder, och leverera lösningar till-
sammans med service, säger Mukesh Lal-
chandani.

Tack vare de ständigt pågående fortbild-
ningsprogrammen på GECIA kan de an-
ställda utöka sina kunskaper till andra di-
visioners områden. 

– När jag hade arbetat med teknisk lit-
teratur och lärt mig en hel del om produkt-
sortimentet inom portabel och stationär 
tryckluft visade jag mitt intresse för att  
arbeta med mekanisk konstruktionskom-
petens, och jag fick möjlighet att utveckla  
det intresset, säger Ganesh Wadkar,  

projektledare inom mekanisk konstruktion. 
För närvarande arbetar 120 anställda på 

centret i Pune, och ytterligare 20 utom-
lands. På GECIA ser man framtiden an 
med tillförsikt och planerar att rekrytera 
30 nya anställda i år. 

Atlas Copcos utbildningscenter ACademy  
(AC som i Atlas Copco) i Sydafrika för-
ser både företaget och den afrikanska 
kontinenten med yrkesskickliga arbetare. 
Utbildningscentret öppnade 2007 i Wit-
field, Sydafrika, och är högkvarter för all 
utvecklings- och utbildningsverksamhet i 
regionen. Centret har tre huvuduppgifter: 
att fortbilda de runt tusen anställda inom 
Atlas Copco-gruppen i Sydafrika, att driva 
ett lärlingsprogram och att genomföra pro-
jektet Training in Africa.

Fortbildningsprocessen drivs genom 
att ACademy identifierar kunskaps- eller 
kompetensluckor och utformar program 
för att täppa till dem. 

– Vi förser våra chefer och anställda 
med verktyg för att upptäcka kompe-
tensluckor och fortbildningsbehov, säger 
Kathryn Smith, chef för marknadsföring 
och kommunikation. Under 2010 fick de 
anställda på Atlas Copco Sydafrika sam-
manlagt 39 005 timmar fortbildning, i snitt 
39 timmar per anställd.

Lärlingsprogrammet är ett teknikinrik-
tat fortbildningsinitiativ. Programmet har 
vuxit från att vid starten 2007 ha haft fem 
deltagare till dagens 57. Med sin moderna 
utrustning, stora klassrum och verkstäder, 
erbjuder ACademy lärlingarna de teore-
tiska och praktiska kunskaper som krävs 
för yrkeslivet.

– Dagens hantverkare måste vara me-
kaniker, elektriker och hydraulikexperter 
samtidigt, säger Charles Maake, fortbild-
ningschef. 

Sedan programmet inleddes har bara 
sju deltagare valt att avsluta utbildningen 
i förtid. Charles Maake menar att detta  
beror på mentorsprogrammet. 

SydAfrikA / eftermarknad & service
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– Varje lärling får en Atlas Copco- 
anställd som mentor. Mentorn bidrar med 
erfarenhet och insikt, och mentorerna har 
själva fått utbildning för att kunna stödja 
de unga lärlingarna, säger Charles Maake.

Training in africa-programmet 
omfattar den produktutbildning som nor-
malt ges av Atlas Copco i Sverige. Från 
början låg programmets fokus på att se 
till att Atlas Copcos tekniska personal och 
kunder i Sydafrika, Botswana, Zimbabwe, 
Tanzania, Kenya, Ghana och Zambia hade 
de kunskaper som krävs för att underhålla 
och reparera utrustningen. Nu har pro-
jektet växt till att omfatta alla aspekter av 

kompetensutveckling, även icke-tekniska 
områden som personaladministration,  
finans, logistik och allmänt ledarskap. 
I dag förser ACademy Atlas Copco och 
Afrika med inhemsk kvalificerad arbets-
kraft som kan fortsätta att utveckla konti-
nentens affärspotential.

I en simulator från Atlas Copco kan ma-
skinförare i lugn och ro bekanta sig med 
tung utrustning utan att behöva oroa sig 
för att skada sig själva eller de dyra ma-
skinerna. Dessa tunga och rörliga ma-
skiner kan flytta stora mängder jord och 
berg. Oavsett om man arbetar i en gruva, 
på ett bygge eller med rivning måste man 
som maskinförare ha full kontroll över 

utrustningen och säkert och exakt kunna 
tygla denna enorma kraft. Med tanke på 
hur viktig effektiv maskinkörning är för 
produktiviteten är det lätt att inse att bra 
utbildning är en god investering. Hur ut-
bildningen konkret ska gå till kan dock 
innebära en del praktiska problem. Ma-
skinutrustningen är dyr och går något sön-
der slår det direkt mot produktiviteten.

Atlas Copco har löst problemet genom 
att använda naturtrogna simulatorer. Ett 
exempel är den hydrauliska redskapssimu-
lator som tagits fram av Atlas Copco  
Construction Tools. Denna mycket rea-
listiska simulator är en exakt kopia av en 
grävmaskinshytt, den rör sig i tre dimen-
sioner och både ljudet och de visuella  
effekterna är autentiska.

– Målgrupperna är bland annat an-
ställda på Atlas Copco, återförsäljare och 
grävmaskinsförare. I simulatorn kan ma-
skinförarna öva och finslipa sin teknik 
utan att riskera allvarliga konsekvenser, 
säger Michael Gaar, kommunikationschef 
på Atlas Copco Construction Tools. 

– Fördelen är att man lär sig använda ut-
rustningen effektivt. Till exempel lär du 
dig i vilken vinkel hydraulhammaren ska 
stå för att bryta berg så snabbt och säkert 
som möjligt, säger Michael Gaar. 

Charles Maake, fortbildningschef vid ACademy

” Dagens hantverkare måste  
vara mekaniker, elektriker och 
hydraulikexperter samtidigt.”

Med hjälp av atlas copco-simula-
torer fortbildas maskinförare inom 
olika områden inom byggteknik 
och gruv- och bergbrytningsteknik, 
som till exempel borrning ovan och 
under jord och bruk av entreprenad-
maskiner.
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För tio år sedan började Atlas Copco leverera åtdrag-
ningsverktyg till produktionen av Scorpio, en ny stads-
jeep från den ledande indiska biltillverkaren Mahindra. 
Sedan dess har Mahindra valt Atlas Copco som verk-
tygspartner i alla sina fabriker – ett naturligt val med 
tanke på biltillverkarens satsning på hållbar produktivitet.

MAHINDRA är ett av Indiens främ-
sta bilmärken och det viktigaste företaget 
i den multinationella Mahindra-koncer-
nen med tretton fabriker, varav åtta i In-
dien. Mahindras fl aggskepp heter Scorpio 
och lanserades 2002. Scorpio är en stryk-
tålig stadsjeep som trots sin kraftfulla kon-
struktion ändå känns lyxig. Den har redan 
från starten tillverkats med verktyg från 
Atlas Copco. En framgång som lett till 
att Atlas Copco idag är förstahandsvalet i 
samtliga Mahindra-fabriker. 

För två år sedan öppnade Mahindra en 
35 000 kvadratmeter stor fabrik i Cha-

TEXT LINAS ALSENAS FOTO MAHINDRA GROUP

EN SCORPIO PÅ HUGGET

  Mahindras integrerade 
bilfabrik i Chakan är en av 
världens mest miljövänliga 
bilfabriker. Sjuttio solfångare 
omvandlar solenergi till el 
och värme. Avloppsvattnet 
renas helt på plats, och det 
slutna kylsystemet sänker 
energianvändningen och 
minskar koldioxidutsläppen. 

EN GRÖN FABRIK

INDIEN / monteringslösningar 
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kan i närheten av staden Pune i västra In-
dien. Designad för minsta möjliga påver-
kan på miljön, har den nya fabriken fyra 
produktionslinjer för montering av mellan-
tunga och tunga lastbilar, små nyttofordon, 
pickuper och stadsjeepar. De 1 800 an-
ställda tillverkar över 400 000 fordon om 
året. Cirka 95 procent av verktygen i fabri-
ken kommer från Atlas Copco. Men Atlas 
Copco levererar mer än precisionsverktyg.

PÅ FABRIKSOMRÅDET fi nns en Atlas 
Copco-verkstad med fyra heltidsanställda 
servicetekniker. De servar, reparerar och 
kalibrerar verktygen och löser problem 
med åtdragningen. 

– Vi måste ha en samarbetspartner med 
erfarenhet av att vara med redan från pro-
jektplaneringsfasen, som kan vägleda oss 
när vi väljer verktyg och vara med un-
der förproduktionen. Det bästa med Atlas 
Copco är att de kan leverera totallösningar. 
Det är helt nödvändigt att välja rätt verk-
tyg för att vi ska få rätt vridmoment och 
ledstabilitet liksom snabb monteringstid 
och bra ergonomi. Det klarar Atlas Copco 
och det bidrar till att vi håller högre kvali-
tet och produktionstakt, säger Dinesh Kul-
karni, biträdande projektchef i Chakan. 

Prakash Pardeshi, produktionschef 
i Chakan, är mycket nöjd med Atlas 
Copcos service.

– När Atlas Copco har levererat verkty-
gen tar de också väl hand om dem. De fö-
rebyggande underhållsrutinerna är effekti-
va och serviceverkstaden i fabriken håller 
våra verktyg i utmärkt skick och löser di-
rekt eventuella problem som uppstår. Vi 
skulle defi nitivt rekommendera Atlas Cop-
co som leverantör till andra företag.

UTBILDNING ÄR VIKTIGT på Chakan-
fabriken. För att bli diplomerad medar-
betare får nyanställda maskinoperatörer 

INDIENS DETROIT

fabriken i Chakan. Specialisterna går re-
gelbundet igenom processerna för hitta 
möjligheter att förbättra produktionen. 
Fabrikens ingenjörer besöker regelbundet 
Atlas Copcos verkstad för att diskutera 
olika lösningar som kan minska kostna-
derna och öka produktiviteten. Ramdas 
Nair, fabrikschefen i Chakan, tycker att 
samarbetet med Atlas Copco är lyckosamt. 

– DE ÄR FLEXIBLA, deras teknik håller 
generellt högre standard än andra leveran-
törers, och de har bra service efter försälj-
ning och effektiv utbildning av personalen. 
När det gäller verktygsmaskiner måste vi 
se till totalkostnaden. Därför valde vi 
Atlas Copco, säger Ramdas Nair.  

en fyra dagar lång internutbildning i fa-
brikens utbildningscenter, och tre dagars 
praktik i produktionen. I utbildnings-
centret är verktygen desamma som ute i 
fabriken och Atlas Copco deltar i utbild-
ningen för hur de nya verktygen ska 
hanteras och skötas.

PROCESSPECIALISTER från Atlas 
Copco har också bidragit till att höja kva-
liteten och minska antalet garantikrav på 

 Pune brukar med rätta kallas för 
”Indiens Detroit”. I distriktet fi nns 
mer än tio inhemska, asiatiska och 
västeuropeiska biltilverkare av bilar, 
lastbilar, traktorer och motorcyklar.

Bland tillverkarna märks Mahi-
ndra, Tata Motors, General Motors, 
Volkswagen, Mercedes Benz, Force 
Motors, FIAT India, Piaggio och Bajaj 
Auto (mopeder och motorcyklar).

” Vi måste ha en samarbets-
partner med erfarenhet av 
att vara med redan under 
projektplaneringsfasen.”
Dinesh Kulkarni, biträdande projektchef 

Maskinoperatörerna 
i Chakan får sju dagars 
internutbildning.
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Dag och natt, ovan jord och långt under 
markytan deltar Atlas Copco i utvecklingen 
som gör Stockholm ännu mer miljövänligt.

STOCKHOLM
TEXT NANCY PICK FOTO GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

Renare, 
         grönare
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Dag och natt, ovan jord och långt under 
markytan deltar Atlas Copco i utvecklingen 
som gör Stockholm ännu mer miljövänligt.

STOCKHOLM har röstats fram som en av Europas 
mest miljövänliga städer, men staden vilar inte på sina 
gröna lagrar. Ett stort antal pågående projekt ska göra 
staden ännu grönare och skönare, och Atlas Copco bi-
drar med utrustning, service och expertkompetens.

– Stockholm har alltid betytt mycket för Atlas Cop-
co. Det var här företaget grundades 1873, och dess-
utom har Stockholm under många år haft en väldigt 
spännande infrastrukturutveckling, säger Markku 
Teräsvasara, VD för Atlas Copco CMT Sweden. 

Sent om natten medan Stockholms pendlare slumrar 
arbetar sig Atlas Copcos borrar fram, långt ner i un-
derjorden. Staden bygger en ny pendeltågstunnel för 
att minska trängseln på pendeltågen söderifrån. Det 
är Sveriges största infrastrukturprojekt och ett arbe-
te som måste göras varsamt för att inte skada befi ntliga 
byggnader. Projektet beräknas vara avslutat 2017.
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Ett annat stort underjordspro-
jekt rör bilar. Varje dag kör närma-
re 50 000 fordon genom nordvästra 
Stockholm, oftast i krypfart. För att 
lätta på trycket bygger Trafi kverket 
en 11 kilometer lång tunnel. Även 
här spelar utrustning från Atlas 
Copco en viktig roll, till exempel 
en hydraulisk skrotningshammare 
som används för att släta ut tunnel-
väggarna efter sprängning.

MER TRAFIK brukar vanligtvis 
innebära mer buller, i synnerhet vid 
större in- och utfarter. Men det behö-
ver inte vara så. I Hallunda söder om 
Stockholm läggs så kallad tyst asfalt 

På 1950-talet var Stockholms vatten 
så nedsmutsat att det rådde badför-
bud. Detta ville staden ändra på, och 
efter fl era års idogt arbete kan stock-
holmarna idag välja mellan tio offent-
liga badplatser mitt i Stockholm. 
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” Under många år har Stockholm 
haft en väldigt spännande  
infrastrukturutveckling.”
Markku Teräsvasara, VD för Atlas Copco CMT Sweden AB

 Atlas Copcos nya kontor ut-
anför Stockholm utformades 
för att återspegla företagets 
tre kärnvärden: samverkan, en-
gagemang och förnyelse. Den 
tunga graniten i entrén symbo-
liserar engagemanget i företa-
gets åtaganden och många av 
rummen har oväntade former 
och djärva färgsättningar som 
inspirerar till förnyelse. Sam-
manträdeslokalernas öppna 
glas- och trädesign inbjuder till 
samverkan.

Innanför byggnadens dra-
matiskt böljande fasad arbetar 

430 anställda från olika enhe-
ter och avdelningar som tidiga-
re låg utspridda i Stockholms-
förorten Sickla. 

– Det här är förmodligen 
Sveriges mest miljövänliga 
kontorsbyggnad, säger Kent 
Magnusson, ansvarig för fastig-
hetsskötseln i Sickla. 

Atlas Copco-huset är fullt av 
energibesparande detaljer som 
treglasfönster, lågenergilampor 
och tjocka välisolerade väggar. 
Byggnaden värms dessutom 
upp med bergvärme som köps 
in från Stockholms stad.

på en vägsträcka. Asfalten har små 
stenar i ytlagret, vilket ger en porös 
yta som absorberar ljudet från däck-
en. Vid asfalteringen används asfal-
teringsutrustning från Dynapac,  
ett av Atlas Copco-gruppens  
dotterbolag.

DAg oCh nAtt, ovan och under 
jord hjälper Atlas Copco till att sätta 
fler gröna fjädrar i Stockholms hatt. 

– Många banbrytande idéer 
har testats och genomförts här, så 
Stockholm är en bra plats för vår 
produktutveckling, säger Markku 
Teräsvasara.  

Reception_III.tif

Det nya Atlas Copco-huset 
klarar standarden för håll-
bart byggande med bred 
marginal. huset byggdes 
ovanför bolagets testgruva, 
som också är den enda  
gruvan i Stockholm.

Det nyA AtlAS CopCo-huSet

Sverige / infrastrukturutveckling
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Service som överträffar

Redan 2001, fem år innan han blev 
branschansvarig för service och efter-
marknad på Atlas Copco Tools and  
Assembly Systems i Auburn Hills i  
Michigan, kände Joe Meloche väl till plat-
sen där hans nuvarande arbetsplats ligger. 

– Jag brukade kasta frisbee åt min hund 
där när de började bygga, berättar han. 

Atlas Copco levererar monteringsverk-
tyg åt den amerikanska fordonsindustrin 
och andra industriföretag - allt från enkla 
mutterdragare till precisionsverktyg. Före-
taget säljer även materialborttagningsverk-
tyg, så som slipmaskiner. 

–När jag hörde att de ville utveckla  

profilen / USA

Som chef för Service 
och eftermarknad på 
atlaS copco toolS and 
aSSembly SyStemS i 
michigan, USa, har Joe 
Meloche bidragit till 
att omSättningen har 
ökat med 500 procent.
TexT & FoTo dwight cendrowSki

ALLT
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serviceverksamheten till att likna andra 
företag var det något som jag verkligen 
ville vara med och göra, säger Joe Meloche 
om hur han började på Atlas Copco.

År 2011, efter bara fyra år på företaget, 
har arbetsteamet under Joe Meloches led-
ning en tillväxt på fenomenala 500 pro-
cent. Han är snabb och tydlig med att äran 
för det goda resultatet ska tillskrivas tea-
met på 90 tekniker och säljrepresentanter.

– Jag kom in i en situation där vi hade 
de redskap som behövdes. Vi hade driv-
kraften, tydligt fokus och en tydlig stra-
tegi. Det var vår utgångspunkt, säger Joe 
Meloche.

Målsättningen var att få Atlas Copcos 

verktyg att fungera tillförlitligt under en 
längre tid. Med det som utgångspunkt ut-
formade Joe Meloche ett antal service-
produkter som uppmuntrar förebyggan-
de underhållsarbete. Förutom att utbilda 
personalen på det egna kontoret att utfö-
ra reparationsarbeten, började han även 
stationera ut tekniker på fältet för att ar-
beta heltid på plats i kundernas fabriker. 
Det nya serviceavtalet innebar att kunder-
na fick en förskottsbetald transportlåda där 
trasiga verktyg samlades in för att sedan 
skickas i parti till Atlas Copco där erfarna 
tekniker reparerade verktygen. 

– Vi växte genom att hitta kunder som 
behövde leja ut servicen för att ge den 

egna personalen tid till företagets kärn-
funktioner, berättar Joe Meloche. 

Det är inte helt enkelt att få tag i Joe 
Meloche på huvudkontoret i Detroit. Han 
är på resande fot 70 procent av sin arbets-
tid. Då besöker han kunder och fältrepre-
sentanter, letar upp nya kunder och rådgör 
med regioncheferna. Och mellan alla mö-
ten försöker han hinna svara på de 150  
e-postmeddelanden som landar i inkorgen 
varje dag.  

Trots att dagen kan börja klockan sex på 
morgonen med en överläggning via e-post 
med en kollega i Kina och avslutas i ett ho-
tellrum först klockan åtta på kvällen så 
tycker han om att resa. Denne vältränade 

Joe Meloche med 
reparations teknikern 
Smart Johnson III. 

usa / profilen

” Vi hade drivkraften, tydligt fokus och en tydlig 
strategi. Det var vår utgångspunkt.”
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 Lagarbete är A och O för Joe Meloche.
– Det krävs otroligt mycket lagarbete för 

att få jobbet gjort. säger Joe Meloche. Alla 
måste jobba mot samma mål.

Joe Meloche betonar att anställda ska 
vara fritt tänkande och oberoende individer 
som är snabba att ta ansvar.

– Min dörr står alltid öppen. Mina tekni-

ker vet att de kan berätta vad som helst för 
mig men vill också gärna ha tydliga rikt-
linjer. Jag lärde mig av mina barn att man 
måste sälja in något snarare än att bara krä-
va det. Riktlinjer är bara effektiva om vi kan 
förklara varför de är viktiga. Och det är enk-
lare att göra det med glimten i ögat, förkla-
rar Joe Meloche.

  FöRstå Din kunds behov och 
processer. Det gör att du kan 
identifiera vilket erbjudande 
som passar den kunden bäst. 

   DinA AnstäLLDA ska känna 
att de är en del av kundproces-
sen.  
– när de av mina anställda som 
arbetar på Kia lämnar arbets-
platsen för dagen vill jag att de 
ska känna sig som om de vore 
anställda på Kia, men att de får 
enormt mycket stöd från Atlas 
Copco, säger Joe Meloche.

  FöRstå kundens process och 
var en konstruktiv del av den. 

39-åring brinner för bergsklättring och un-
der de varma månaderna cyklar han gär-
na till jobbet. Nyligen sponsrade kontoret 
en hälsomässa för anställda där de erbjöds 
att kostnadsfritt ta blodtrycket, testa synen 
och gå en kurs i hur man lagar nyttig mat. 

AnDRA gångeR ordnas filmkväl-
lar för de anställda och deras familjer. En 
gång om året genomförs en studieresa för 
att se Detroit Tigers, det lokala basebol-
laget. Allt är del av arbetet för en sunda-
re och friskare arbetsplats och för att öka 
sammanhållningen bland personalen. 

– Till syvende och sist behöver alla kän-
na att de arbetar mot samma mål, vilket 

är att Atlas Copco ska bli framgångsrikt i 
USA, säger Joe Meloche.

Joe Meloche delar sina anställdas miljö-
medvetenhet och har beställt en elbil,  
General Motors Volt, ett miljöval som  
premieras av företaget. Samma sak gäller 
hybridbilar. Företaget planerar dessutom 
att installera en soldriven laddningsstation 
för elbilar vid huvudkontoret. 

Med ett tryggt leende bekräftar Joe  
Meloche att han ser ljust på framtiden. 

– Det är vårt jobb att förstå behoven i 
branschen och ge våra kunder det bästa: 
hållbar produktivitet. Vi gör det och vi hål-
ler oss i täten och blir bara bättre och bätt-
re, säger Joe Meloche. 

BättRe ARBetsMiLJö FöR ALLA

nYCKeLn tiLL BRA seRViCe 
enLigt JOe MeLOCHe

Joe Meloche med kalibre-
ringsansvarig Walter Villa.
– Mina tekniker vet att de 
kan berätta vad som helst 
för mig, säger Joe Meloche.
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Lita på mig
Atlas Copco säkerställer hållbar produktivitet.

genom att prioritera pålitlighet.

TEXT MARILYN A. POSNER & LINAS ALSENAS 
FOTO ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

Atlas Copco bygger sitt leverans system 
kring kundens behov. Det kan inne bära 
allt från att leverera de bäst lämpade 
verktygen till att erbjuda service och 
underhåll dygnet runt. 

ALPLA PRODUCERAR plast som an-
vänds till att förpacka bland annat 
schampo, kosmetika, tvättmedel och 
drycker. Företagets huvudkontor ligger i 
Österrike, men tillverkningen sker på 134 
anläggningar i 37 länder. Bland kunderna 
fi nns Procter & Gamble, Unilever, Coca-
Cola, Clorox och L’Oréal.

Atlas Copcos oljesmorda och olje-
fria kompressorer spelar en viktig roll i 
ALPLA:s produktion och används när den 
smälta plasten slutligen formas till fl as-
kor. En brand för två år sedan förstör-
de alla kompressorer i ALPLA:s fabrik 
i Frankrike men Atlas Copco såg till att 
hålla igång produktionen utan avbrott.

– Atlas Copco hyrde snabbt ut kom-
pressorer till oss för att täcka upp tills 
vi kunde köpa nya, så vi förlorade ingen 
produktionstid. När något oväntat hän-
der i verksamheten är det viktigt att age-
ra snabbt, säger Martin Stark, ALPLA:s 
teknikchef.

ALPLA har varit kund hos Atlas Copco 
sedan mitten av sjuttiotalet. 

– Vi arbetar med Atlas Copco eftersom 
företaget tillverkar maskiner med hög 
verkningsgrad och för att de har ett bra 
servicenätverk i de fl esta länder där vi är 
verksamma, säger Martin Stark. 

UTBLICK  / kunden i fokus

HÄR ÄR FEM EXEMPEL PÅ HUR ATLAS COPCO ARBETAR:

1.  BRAND-
UTRYCKNING
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VEO, Vulkan Energiewirtschaft Oder-
brücke, i Eisenhüttenstadt i Tyskland, 
förser regionens industrier med energi 
och värme såväl som tryckluft, naturgas 
och avjoniserat vatten. Nyligen besluta-
de VEO att uppgradera tryckluftsstatio-
nen i Eisenhüttenstadt. Detta behövde 
göras utan avbrott i verksamheten.

– Fallerar tryckluften leder detta till 
ett stort produktionsbortfall och därmed 
ekonomiska förluster, förklarar Andreas 
Gross, avdelningschef på VEO.

På bara nio månader genomgick sta-
tionen en total förvandlig iscensatt av 
ett team från Atlas Copco i Essen, Tysk-
land. En del av den gamla stationen 
revs och en ny station byggdes samti-
digt som stationen fortsatte att levere-
ra tryckluft med hjälp av tre turbokom-
pressorer och fem kyltorkar från Atlas 
Copco.

Atlas Copco planerade hela projektet, 
inklusive anpassning och installation av 
reläer och spartransformatorer till kom-
pressorerna, reläer till kringutrustning-
en, potentialutjämningssystemet, ett 
reglersystem, ett brandvarnarsystem, 
tre nya kylvattenstationer, nya lednings-
system för tryckluft, kylning, rent vatten 
och kondens, och mycket annat.

Andreas Gross berättar att man val-
de Atlas Copco på grund av företagets 
tekniska lösningar, priset, den långsikti-
ga lönsamheten, tidigare goda erfaren-
heter av företaget samt det tioåriga full-
serviceavtalet. Peter Knobloch, ingenjör 
med ansvar för anläggningen, påpekar 
att oljefri tryckluftsalstring brukar med-
föra avsevärt lägre kostnader för un-
derhåll och andra uppföljningsåtgärder. 
VEO har sedan dess minimerat drifts- 
och underhållskostnaderna, och när sys-
temet arbetar optimalt är energiförbruk-
ningen lägre. 

DEt är myckEt sOm står på spel 
när ett fartyg går in i South East Marine 
Services torrdocka. Ofta krävs oplane-
rade akuta åtgärder. Därför anlitar syd-
afrikanska South East Marine Services i 
Kapstaden Rand-Air, en uthyrningsfirma 
inom Atlas Copco-koncernen. 

– Vi kräver service utöver det van-
liga från Rand-Air, och i de sällsynta 
fall då de inte har den utrustning vi be-
höver plockar de in kompressorer från 
tredje part så att vi får den utrustning 
som krävs, säger Hans Petring, ägare till 
South East Marine Services.

South East Marine Services utför 
blästring, målning, skrovrengörning och 
tankrengörning av fartyg, offshorefar-
tyg och oljeplattformar som förs till torr-
dockan för att repareras och renoveras. 
Hans Petring har anlitat Rand-Air sedan 
1985. Det korta avståndet mellan före-
tagen är en bidragande orsak till att han 
värdesätter Rand-Airs goda service. 

– För ett par år sedan nämnde jag för 
Rand-Air att jag behövde en kompres-
sor med högre kapacitet för några av våra 
större uppdrag. De lyssnade och beställ-
de hem en Atlas Copco-maskin med en 
kapacitet på 28 kubikmeter luft i minuten. 
Det fanns ingen annan uthyrningsfirma i 
hela Sydafrika som hade en sådan. Den 
här tjänstvilligheten är typisk för Rand-
Airs anställda, och det är en av huvudan-
ledningarna till att förhållandet mellan oss 
är så starkt och bestående, säger han.

Rand-Air erbjuder effektiva, olje-
fria tryckluftslösningar och tillhandahål-
ler anpassade produkter åt byggnads-, 
gruv-, stenbrytnings-, petrokemi-, till-
verknings- och upplevelseindustrin samt 
åt den tunga industrin. Företaget har 
över 600 kompressorer och generatorer 
från Atlas Copco och åtta filialer i Syd-
afrika. Dessutom är företaget represen-
terat via ett nätverk i Botswana, Nami-
bia, Nigeria och Zambia. 

V

Omfattande uppdrag i 
south East marine services 
torrdocka kräver pålitliga  
kompressorer med hög  
kapacitet.

2. Välriggat

” Vi kräver service utöver det vanliga från rand-air, 
och i de sällsynta fall då de inte har den utrustning 
vi behöver plockar de in kompressorer från tredje 
part så att vi får den utrustning som krävs.” 
Hans Petring, ägare till South East Marine Services

3. Nästa statiON
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När gasledNiNgeN ruby är klar 
sommaren 2011 kommer den att vara 
en meter i diameter, 1 083 kilome
ter lång, och världens första koldioxid
neutrala pipeline. För närvarande är den 
USA:s dyraste infrastrukturprojekt och 
löper genom fyra delstater i väst. Gas
ledningen byggs i 25 meter långa sek
tioner med spiralsvetsade rör och har 
en sammanlagd vikt på över 400 000 
ton. Färdigbyggd ska den transportera 
43 000 kubikmeter gas per dygn. 

Precision Pipeline är projektets största 
entreprenör och för tryckluften i sin 41 
mil långa del använder Precision Pipe

bVba baldewijNs & Co i Hasselt, 
Belgien, ställdes nyligen inför en svår ut
maning. Två 100 meter långa broseg
ment på Europaväg 313 över A2motor
vägen vid korsningen utanför Lummen 
skulle tas bort och alla rester transporte
ras bort under en enda helg.

Första åtgärden blev att lägga en 
skyddande sandbädd över asfaltsvägen. 
Därefter rullade 12 grävmaskiner fram, 
utrustade med betongklippare och hy
draulhammare, varav den mest kraft
fulla hydraulhammaren kom från Atlas 
Copco. Sammanlagt 4 000 kubikmeter 
betong revs, sorterades och fraktades 
bort, inklusive 300 ton armeringsjärn, 
på bara 40 timmar.

Betongklipparen var utrustad med 
universalkäftar som skar igenom och 
krossade de bärande balkarna liksom 
igenom de grova armeringsjärnen.  
Atlas Copco HB 3000 väger 3 000 kilo 
och passar till grävmaskiner på 32 till 
50 ton.

– Betongklipparen bidrog definitivt till 
att arbetet gick så smidigt och att resul
tatet blev så bra, säger Steven Lisens, 
chef för Baldewijns & Co. 

Företaget blev så imponerat av resul
taten att man köpte in en ny hydraul
hammare från Atlas Copco. 

 

V

4. rör rätt

” betongklipparen bidrog definitivt till att arbetet 
gick så smidigt och att resultatet blev så bra. 
Företaget blev faktiskt så imponerade av 
resultaten att de köpte in en ny hydraulhammare 
från atlas Copco.” Steven Lisens, chef för Baldewijns & Co

Pipelinen ruby kommer att  
koppla ihop naturgasfyndig
heter i rocky Mountain 
området. Chris rhoades är atlas 
Copcos säljchef i Kalifornien.

line Atlas Copcokompressorer. Bara en 
felfri pipeline kan garantera bra gasflö
de och lång livslängd. Precision Pipeline 
hyrde tolv oljefria kompressorer, varav 
sex högtryckskompressorer, samt fyra 
Hurricaneboosters från Atlas Copco.  
De senare användes för att föra in det 
meterlånga inspektionsverktyg som 
kontrollerar att röret förblir helt runt  
under installationen. 

Atlas Copcos kompressorer valdes för 
att de levererar 100 procent oljefri luft 
och för att Atlas Copco alltid erbjuder 
snabb servicehjälp, antingen via telefon 
eller från en ditsänd tekniker. 

UTBLICK  / kunden i fokus
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5. Snabba klipp

Det tog bara 40 timmar att riva 
motet utanför lummen med 
atlas Copcos hydraulhammare.
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värdefulla 
varumärken

utblick / designvärde 

– Det finns tre viktiga faktorer 
att ta hänsyn till när man bygger ett varu-
märke. Viktigast är att ha en strategi som 
är lätt att förstå både internt och externt. 
Du kan ha världens bästa design, men har 
du en dåligt fungerande strategi för va-
rumärkeskommunikationen är projektet 
ändå dömt att misslyckas. En bra strategi 
kan exempelvis vara ”IKEA strävar efter 
att förse kunder mellan 25 och 45 år med 
bra möbler till rimliga priser”. Många va-

rumärkesstrategier är för komplicerade för 
att kunna kommuniceras. De måste gå att 
förstå även om man inte har en doktors-
examen eller en MBA i marknadsföring. 
Samtidigt får strategin inte vara så allmänt 
utformad så att den kan gälla för vilket in-
dustriföretag som helst. 

– Det näst viktigaste är att vara konse-
kvent. Ta till exempel en slogan. Alla vet 
att Nokias slogan lyder ”connecting pe-
ople” – men vad har Motorola för slogan? 

Det är inte många som vet eftersom Mo-
torola byter slogan vartannat år. 

– Den tredje faktorn är – även om det 
kan låta som en motsägelse – ständig för-
nyelse och innovation. Om ett företag inte 
har något nytt att erbjuda uppfattas det 
snabbt som en föredetting. Därför kan in-
dustridesign spela en avgörande roll. Med 
rätt design kan varumärket fortsätta att 
kännas relevant, uppdaterat och menings-
fullt. 

EnkElt, konsEkvEnt och nytt
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i dagens allt mer komplexa affärsmiljö har så kallad brand management fått 
högsta prioritet. för att behålla sin konkurrenskraft vässar business-to- 
business-företag sina marknadsföringsstrategier och använder idag design-
tjänster för att åstadkomma en stabil varumärkeskännedom. achieve frågade 
tre experter: vad är det viktigaste för företagen att tänka på när de bygger 
sina varumärken?
text linas alsEnas foto imd, svid & cEibs

” Om ett företag inte kan erbjuda  
något nytt uppfattas det snabbt som  
en föredetting. Därför spelar  
industridesign en avgörande roll.”

Dominique 
turpin, rektor 
och professor 
i marknads-
föring vid iMD 
i Lausanne i 
schweiz
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DESIGNA HELA UPPLEVELSEN
– PÅ SVID arbetar vi för att integrera de-
sign i verksamheten och öka medvetenheten 
om hur viktigt det är med design som kon-
kurrensmedel. För att göra sig en bild av ett 
företags designmognad använder vi en de-
signtrappa där 25 procent av företagen be-
fi nner sig längst ner på trappan. De tror inte 
att de använder någon design eller så tän-
ker de inte alls på det. På nästa steg i trap-
pan fi nns företag som använder design för 
att formge sina produkter och som då och 
då förändrar utseendet på produkterna. På 
det näst högsta steget anses design vara en 
del i företagets processer. Design uppfattas 
som vilken funktion som helst, som inköp 

eller marknadsföring. Längst upp på trap-
pan fi nns den strategiska nivån där design 
kan ge de största fördelarna och där design 
används för att driva på innovationsarbe-
tet. Tänk på Apple, världens högst värdera-
de företag. De formger hela användarupple-
velsen, precis allt de gör, från affärerna till 
själva produkterna och tjänsterna som de 
tillhandahåller, oerhört genomtänkt.

– Förut var det så att du köpte en lastbil 
direkt från tillverkaren, du använde den, såg 
till att den blev servad och sålde den så små-
ningom vidare. I dag köper du inte en last-
bil utan du köper ett servicekontrakt och du 
köper körtid. Motorerna i ett fl ygplan har en 

annan ägare än själva fl ygplanet och fl ygbo-
lagen köper tillgång till motorerna. Efter-
som varor och tjänster alltmer går in i var-
andra är det viktigt att designen återspeglar 
allt som ditt företag erbjuder. Det är det som 
bygger ett varumärke. 

– Frågan som företagen bör ställa sig är: 
Hur kan vi göra intryck på kunden och med 
design visa användarens samtliga berörings-
punkter från det första mötet, produkten, 
förpackningen, varumärket, försäljnings-
omgivningen, samarbetspartner, försälj-
ningsstället till servicepaketet, och så vida-
re. Hur kommunicerar vi vårt varumärke på 
ett konsekvent sätt? 

FOKUS PÅ SLUTKUNDEN
 – VARUMÄRKESPROFILERING är 
mer avgörande än vad vi trodde för några 
år sedan. De företag som utmärker sig po-
sitivt inom business-to-business och gör 
affärer med andra företag, använder alla 
avancerade varumärkesstrategier gente-
mot slutkunderna. Detta är vanligt bland 
företag som säljer direkt till konsumen-
terna men strategin fungerar också för af-
färer mellan företag. Organisationer med 
mer kända varumärkena som blivit syn-

liggjorda till exempel i tidningar, har lätt-
are att få till stånd affärsuppgörelser. 

– Bra marknadsföring kräver en hel del 
skarpsinnighet. Ett av de största missta-
gen som jag ser inom varumärkesprofi le-
ring är när företag slösar pengar på mark-
nadsföring utan att känna till hur effektiv 
kommunikationen är. Som tur är blir de 
verktyg som bedömer effekten av kam-
panjer allt mer avancerade. 

– Inom design blir de synliga delarna 

av varumärkesprofi leringen allt viktigare. 
Målet är att den visuella effekten ska un-
derstryka vad varumärket försöker kom-
municera. 
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”Inom design blir de synliga 
delarna av varumärkesprofi leringen 
allt viktigare eftersom de återspeglar 
varumärkespositionen.”

Professor 
Waldemar 
Pfoertsch, for-
skare vid China 
Europe Interna-
tional Business 
School (CEIBS) i 
Shanghai, Kina

VPå sidorna 32-35 kan du 
läsa om Atlas Copcos 
prisbelönta designteam.

”Eftersom varor och tjänster 
alltmer går in i varandra är 

det viktigt att designen återspeglar 
allt som ditt företag erbjuder.”

Robin Edman, 
VD för SVID, 

Stiftelsen 
svensk 

industridesign 
i Stockholm
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TEXT LINAS ALSENAS FOTO OLA JACOBSEN

KUNNIG. STARK. SMART. MODIG. Ärlig. Säker. 
Tuff. Låter det som någon du känner?

Låter det som en kolvkompressor från Chicago 
Pneumatic?

– Om Chicago Pneumatics produkter hade varit män-
niskor hade vi nog beskrivit dem så. Dessa egenskaper 
är utgångspunkten för det formspråk som vi har utveck-
lat för märket, säger Alex Liebert, chef för Atlas Copcos 
industridesigngrupp med bas i Örebro.

Med formspråk menar Alex Liebert de övergripan-
de riktlinjerna för produkternas utseende och hur an-
vändarna ska uppleva dem. Här ingår föreskrifter för 
grundläggande proportioner, former, ytstrukturer och 
färger. Chicago Pneumatic (CP) är ett av Atlas Copcos 
viktigaste varumärken och formspråket togs fram för att 
återspegla CP:s historia och kärnvärden.

– Industridesign är en självklarhet vid försäljning till 
konsumenter, men vid försäljning till andra företag är det 
mer ”Äh, den här produkten ska ändå ner i en mörk och 
lortig gruva, så vem bryr sig om hur den ser ut?”. Det är 
bara det att innan den kommer ner i gruvan måste någon 
köpa produkten, och utseendet kan påverka det beslutet, 
säger Jörgen Westin, som ingår i designgruppen.

– Det handlar inte om tycke och smak eller om att pif-
fa upp något. Det handlar om att ge mervärde. Produkt-
portföljen ska ge ett enhetligt, toppmodernt och högkva-
litativt intryck. Utseendet är bara en del av industride-
sign. Vi förbättrar ergonomin, användbarheten och sä-
kerheten på utrustningen. Maskinförarna och användar-
na märker skillnaden, säger Alex Liebert.

Under de senaste åren har Alex Lieberts team byggt 
upp en stark plattform för marknadsföring och försäljning 

Atlas Copcos prisbelönta 
designgrupp lyfter varumärke 
efter varumärke inom före-
taget med revolutionerande 
förändringar av företagets 
många produkter. 

SVERIGE / nyttan med design

Omforma re
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av koncernens tre största varumärken: Atlas Copco, 
Chicago Pneumatic och Dynapac. 

– Med sitt framgångsrika arbete har Alex Liebert och 
hans grupp bevisat att de är ett kompetenscenter för hela 
Atlas Copco-koncernen. De har visat sig vara en stor 
tillgång för marknadsföringen av våra produkter, säger 
Annika Berglund, informationsdirektör. 

I december 2010 belönades designgruppen för sitt ar-
bete med just Chicago Pneumatic när den prestigefyllda 
utmärkelsen Good Design Award delades ut av Chicago 
Athenaeum och European Centre for Architecture, Art, 
Design and Urban Studies. Utvecklingen är extra impo-
nerande med tanke på att gruppen för sex år sedan bara 
bestod av två personer: Alex Liebert och Peter Nilsson. 

I dag består teamet av 18 designers, inklusive två 
praktikanter som väljs ut bland sökande från hela värl-
den. Alex Liebert liknar den kultur kring industridesign 
som vuxit fram inom Atlas Copco vid en gräsrotsrörelse. 

– Vi genomför ett projekt. Det kan leda till ett annat 

ANVÄNDARVÄNLIGT
 Sisirnath Sangireddy leder ett team inom 

industridesigngruppen som helt och hållet 
fokuserar på samspelsdesign. Hans team tar 
hänsyn till fyra faktorer: 

– Den första är informationsanalys, alltså vil-
ken information som ska utväxlas mellan pro-
dukten och den som hanterar produkten. Den 
andra är informationslayout, alltså på vilka ytor 
som informationen placeras. Sedan kommer 
den visuella designen, där vi ger produkten en 
varumärkesidentitet. Slutligen fokuserar vi på 
användarupplevelsen, säger Sisirnath Sangi-
reddy.

Skenbart enkla delar kan ge upphov till 
många frågor. Sisirnath Sangireddy använder 
en knapp som exempel: 

– Ska det vara ett vred eller en tryckknapp? 
När och hur används den? Den slutliga lösning-
en beror helt på arbetsförhållandena. Man ska 
alltid tänka utifrån användarens perspektiv 
och sammanhang, säger Sisirnath Sangireddy.

Från vänster till höger: Alex Liebert, 
Lisa Lindberg, Jörgen Westin, 
Dong-Han Oh, Daniel Sellberg, 
Fredrik Svensson, Martin Larsson, 
Cenk Aytekin, Daniel Nadjalin, Björn 
Syse, Sisirnath Sangireddy, Ola 
Nyström och Ola Kollin. Omforma re
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på hur ett varumärke uppfattas, trots att man inte gör 
några större eller kostsamma förändringar. Det befint-
liga varumärket hade redan en hel del som vi kunde dra 
nytta av. Nu ser det ut precis som vi planerade, säger 
Alex Liebert.

Chicago Pneumatic visade sig vara en större utma-
ning för teamet än Dynapac. Varumärket omfattar 
många produktkategorier: industri- och fordonsservice-
verktyg, entreprenadverktyg, samt industriella och por-
tabla kompressorer.

– Först tog vi fram ett snabbt smakprov på konceptet 
för att visa vad som var möjligt med ett nytt formspråk. 
Vid det tillfället hade vi inte undersökt varumärket än. 
Chicago Pneumatic tyckte att det såg lovande ut, så vi 

inom Dynapacs produktportfölj, som i sin tur leder till 
ett annat varumärke inom Atlas Copco. Idag frågar in-
genjörerna oss om råd även med funktionaliteten. Att få 
komma med goda råd på det tekniska området – mer in-
flytande än så kan man bara inte få, säger Alex Liebert.

Arbetet med att ta fram ett nytt formspråk börjar med 
ett antal frågor: Vilka är de viktigaste produkterna? Hur 
ser varumärkets historia ut? Vad är viktigast för kunder-
na? Vad var anledningen till just den här avfasningen el-
ler just den här kanten?

– Vi får reda på en hel del, och det tar vi med 
oss när vi börjar skissa. Vår process är lite ohanterlig. Vi 
plockar ut de element som är gemensamma för flera pro-
dukter och försöker tillämpa dem genomgående. Vi ut-
värderar och gör sedan om processen, om och om igen. 
Dessutom ser vi närmare på element som är ovanliga 
och ser vad vi kan lära oss av dem, säger Alex Liebert.

När Atlas Copco köpte Dynapac för fyra år sedan var 
det ett perfekt tillfälle att ge varumärket en nystart. 

– Vi visade att industridesign kan ha stort inflytande  

” Det handlar inte om tycke och  
smak eller om att piffa upp något. 
Det handlar om att ge mervärde. 
Produktportföljen ska ge ett  
enhetligt, toppmodernt och hög
kvalitativt intryck.”

industridesigngruppen belönades för sitt arbete med formspråket för Chicago 
pneumatic när den prestigefyllda utmärkelsen Good design award delades ut 
i Chicago.

sVerige / nyttan med design

 industridesigngruppen har många projekt på 
gång samtidigt. i dagsläget är det runt fyrtio.

– en del av dem är väldigt korta och tar bara 
fyra, fem dagar, men andra kan ta flera år. pro-
jekten är inte synkade, så vi kan vara i plane-
ringsfasen på ett projekt, göra efterforskningar 
i ett annat, och ha slutleverans på ett tredje 
samtidigt, säger alex liebert som leder arbetet 
i gruppen.

formgivarna är väl medvetna om det tunga 
ansvar det innebär att vara en intern avdelning. 
atlas Copco har ju gett gruppen förtroendet att 
utveckla, förverkliga och hantera industridesig-
nen, vilket är en viktig del av företagets kärn-
kompetens.

– Vi ser till att våra produkter alltid talar rätt 
språk och berättar rätt historia, även när de va-
rit i bruk under ett antal år. att få utseendet hos 
varje produkt att stämma överrens med varu-
märkets kvalitet och utlovade egenskaper är 
ett måste för att kommunikationen ska nå fram 
och ett måste för långsiktiga kundrelationer. 
Men vi är inte klara med det arbetet än på ett 
tag. Vi har omkring 5 000 produkter kvar att ta 
tag i, säger alex liebert.

Mer oCh Mer desiGn

Alex Liebert, chef för Atlas Copcos 
industridesigngrupp
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Designgruppen överbryggar kommuni-
kationsklyftan mellan marknadsförare 
och ingenjörer, och får de inblandade 
experternas kompetenser att sam-
verka.

När AtlAs CopCo för-
värvade verktygstillverkaren 
Chicago Pneumatic 1987 beslu-
tade man sig för att behålla både 
namnet Chicago Pneumatic  
och varumärkets identitet. Detta  
var början till Atlas Copcos  
strategi att ha en varumär-
kesportfölj, och samla många 
varumärken inom koncernen.

– Vi är medvetna om att vi 
inte kan tillfredsställa alla kun-
ders behov med bara ett varu-
märke. Vi segmenterar mark-
naden och använder flera 
distributionskanaler, både di-
rekta och indirekta, för att ser-
va kunderna bättre. Våra pro-
dukter är differentierade för att 
klara olika industriers behov, 
säger Annika Berglund, infor-

Det kan verka som en märklig strategi för  
en koncern att ha flera olika varumärken  
men Atlas Copcos varumärkesportfölj erbjuder 
många fördelar.

Varför ha flera  
       olika varumärken?

text NaNcy Pick Foto atlas coPco

mationsdirektör på Atlas  
Copco i Stockholm.

Kunder världen över som vill 
köpa kompressorer kan oftast 
välja mellan två, tre olika varu-
märken från Atlas Copco. Någ-
ra, som Chicago Pneumatic, 
finns över hela världen. Andra 
är mer regionala, och åter an-
dra säljs bara i ett enda land. 

”  Vi segmenterar marknaden och 
använder flera distributionskanaler, 
både direkta och indirekta, för att 
betjäna kunderna bättre.” 
Annika Berglund, informationsdirektör på Atlas Copco

I Italien exempelvis kan en 
plastgjutningsfabrik investera i 
fast installerade kompressorer 
av märket Worthington Creys-
sensac. Dessa stora maskiner 
servas vanligtvis av en lokal 
återförsäljare som erbjuder ser-
vice på plats.

sAmtiDigt kAN under-
hållschefen på samma fabrik 
använda en kompressor från 
ABAC för småreparationer, in-
köpt i den lokala järnhandeln. 

– Med portföljstrategin når 
vi fler kunder. Det handlar om 
att bredda vårt erbjudande för 
att öka kundnöjdheten, säger 
Alain Lefranc, Atlas Copcos 
ansvarige för marknadsföring 
av varumärkesportföljen inom 
industrikompressorer.

Strategin underlättar även 
för Atlas Copco när företa-
get går in på nya marknader. 
I Kina är kunder inte alltid så 
pigga på att välja okända euro-
peiska varumärken. 

meD Det i bakhuvudet har 
Atlas Copco under det senaste 
decenniet förvärvat två välkän-
da kinesiska kompressortillver-
kare: Liutech och Bolaite.

– Dessa förvärv gav oss 
verkligen mycket. Vi fick möj-
lighet att expandera, och vi fick 
djupare förståelse för den kine-
siska marknaden, säger Alain 
Lefranc.

Med över tjugo års erfaren-
het av portföljstrategin i baga-
get väljer Atlas Copco att fort-
sätta på den inslagna vägen. 

Alain lefranc           Annika Berglund

satte igång med projektgrupperna, säger Martin Lars-
son, som leder gruppens andra team.

I varje projekt finns minst en marknadsförare och en 
ingenjör från den berörda avdelningen med i design-
gruppen. 

– Man kan säga att marknadsförarna sätter upp ra-
marna kring hur produkten ska utvecklas, som till ex-
empel kundernas och marknadens behov, viktiga datum 
och kostnader. Sedan måste ingenjörerna och vi samar-
beta för att förverkliga detta. Men ingenjörerna ska ock-
så fungera som vår motpart och sätta gränser. Vi gil-
lar när vi till exempel får höra att den här ackumulatorn 
inte får sticka ut mer än två centimeter, säger Daniel 
Sellberg, en av gruppens designer.

i iNDustriDesigNgruppeN föredrar man runda-
bordssamtal i projektgrupperna.

– Vi minskar klyftan som finns mellan marknads-
förarna och ingenjörerna eftersom de inte talar samma 
språk. Vi är där för att hjälpa till så att alla inblandade 
använder sin speciella kompetens för att utveckla,  
förverkliga och skydda varje formspråk, säger  
Alex Liebert. 
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italien / monteringslösningar 

motorsång
Det ljuva  
ljuDet av

Ducatis motorcyklar är kända  
för att dominera på roadracingtäv-
lingar och för sitt karaktäristiska 
motorvrål. Atlas Copco spelar 
en viktig roll vid monteringen av 
dessa legendariska fordon.
TexT linas alsenas FoTo Ducati
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 ” Vi ställer stränga 
krav på de verktyg  
vi använder. Det  
är viktigt för 
kvaliteten på våra 
slutprodukter och  
för vår miljöpolicy.”  
Franco Lanza, teknisk chef

 Ducati grundades 1926 och har 
producerat sport-inspirerade 
motorcyklar sedan 1946. Ducatis 
utbud av motorcyklar delas in i 
modellfamiljer såsom Diavel, 
Hypermotard, Monster, Multistra-
da, Streetfighter och Superbike. 
Dessa italienska ikoner tillverkas i 
Bologna och säljs i mer än 80 
länder runt om i världen. 

1

4

2

3

En montör använder Atlas Copcos 
verktyg vid monteringen av en 
Ducati Multistrada.

Fabriken har sedan lång tid använt Atlas 
Copcos verktyg i viktiga monteringsproces-
ser. Till exempel de skruvmejslar och mut-
terdragare som används för att montera kolv-
stänger på vevaxlarna. Men för Ducati är 
Atlas Copco mer än en verktygsleverantör. 

– Vi anser att Atlas Copco ger oss mer 
än vad vi får från liknande leverantörer. 
För oss ligger Atlas Copcos styrka i deras 
forskning och utveckling. Vi får inte bara 
teknisk support när vi behöver det. Vi får 
också del av deras välplanerade produktut-
veckling som leder till integrerade och op-
timerade monteringslösningar. Atlas Copco  
stöder vår verksamhet genom att testa nya 
monteringslösningar och står till tjänst med 
de innovativa och strategiska lösningar 
som vi behöver, säger Carlo Serpentino.

Atlas Copco hjälper Ducati att uppnå 
hållbar produktivitet. Inte minst när det gäl-
ler de anställdas hälsa och säkerhet, mins-
kad miljöpåverkan och hög produktkvalitet. 

– Vi ställer stränga krav på de verktyg 
vi använder. Det är viktigt för kvaliteten 
på våra slutprodukter och för vår miljöpo-
licy. Vi tar även största hänsyn till arbets-
miljön för personalen, säger Franco Lanza, 
teknisk chef på Ducati.

Företaget har goda skäl att måna lite ex-
tra om sina anställda; många av dem an-
ser sig själva vara ducatister, varumärkets 
kanske mest värdefulla resurs. 

DuCAtiS MotorCyklAr är kända 
för sin eleganta italienska design, sin över-
lägsenhet i roadracingtävlingar och – kan-
ske viktigast av allt – för sitt karaktäris-
tiska vrålande motorljud. Företaget självt 
beskriver ljudet som ” symfoni för förbrän-
ningsmotorer”, och det finns en anledning 
till denna metafor. Ducatis tekniska chef 
Andrea Forni forskade i fiolens överto-
ner när han arbetade med avgassystemet på 
modellen Multistrada 1200, har han berät-
tat i en intervju med SuperBike Magazine.

Ägare och beundrare av Ducatis motor-
cyklar världen över kallas ducatisti. Grup-
pen växer snabbt och är ett typexempel 
på när så kallad Brand Tribalism fungerar 
som bäst. Anhängarna bildar något som 
liknar en stam (tribe på engelska) runt va-
rumärket och står själva för en stor del av 
marknadsföringen. 

– Ducatister köper inte bara kvaliteten 
som Ducatis motorcyklar erbjuder. De kö-
per hela varumärket och allt vad det står 
för, säger Carlo Serpentino, chef för mon-
teringsenheten.

Denna lojalitet och detta engagemang i 
både Ducatis teknik och rykte, driver fö-
retaget att uppfylla kravet på absolut hög-
sta kvalitet. På fabriken i Borgo Panigale i 
Bologna i Italien bygger Ducati i genom-
snitt 40 000 racinginspirerade motorcyk-
lar varje år. 

Ett lEgEnDAriSkt  
vAruMärkE

 Ducati tävlar i Superbiketävlin-
gar och världsmästerskapen i Mo-
togP. i Superbike-vM vann Ducati 
vM-titlarna både för fabrikat och 
för förare 2008. totalt har de i Su-
perbike tagit 15 mästerskapstitlar 
för konstruktörer (av de senaste 
18) och 13 för förare. Ducati har 
tävlat i MotogP sedan 2003 och 
vann 2007 vM-titlarna för både 
förare och konstruktör. 

SAMlAr På titlAr
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SIRIRAJ-SJUKHUSET är Thailands äldsta och mest 
berömda medicinska inrättning. Sjukhuset har 3 000 
sängplatser fördelat på ett dussintal byggnader över fyra 
kvarter i Bangkok. Årligen besöker en miljon patienter 
sjukhusets öppenvård vilket gör det till landets mest be-
sökta sjukhus.

Siffrorna ger en fi ngervisning om vilken omfattning 
kontraktet från 2010 har och vilka utmaningar som Bea-
conMedæs, som ingår Atlas Copco-koncernen, står in-
för när all omodern utrustning för gastillförseln som an-
vänds inom olika medicinska behandlingar ska bytas ut. 
Enligt planen ska projektet ta 12-18 månader. Förutsätt-
ningen är att sjukhuset kan hålla öppet hela tiden och att 
arbetet inte påverkar vården av patienterna. Bland dem 
landets kung som varit inlagd på sjukhuset sedan 2009.

– De fl esta sjukhus har gassystem som består av en 
luftanläggning, en vakuumanläggning, några mång-
sidiga kontrollsystem, fyra eller fem larm och någ-
ra kontrollventiler, förklarar Steve Robinson, expert 
på medicinsk gas som arbetat heltid med projektet som 
branschansvarig på BeaconMedæs kontor för Syd-
ostasien.

Siriraj-projektet, planerat att slutföras hösten 2011, 
är långt mer komplext än så. Företaget kallar det ”ett 

 OF LIFE
LIVSLUFT 

Ledningssystem för medicinsk gas 
är en mycket viktig del av modern 
sjukvård. Thailands mest besökta 
sjukhus har valt BeaconMedæs för en 
stor uppgradering av utrustningen för 
gastillförsel. 
TEXT MARK CARDWELL FOTO ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO  & GETTY IMAGES

LIVSLUFT LIVSLUFT LIVSLUFT LIVSLUFT LIVSLUFT LIVSLUFT LIVSLUFT 

THAILAND / distributionssystem för medicinsk gas
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enormt åtagande”. Det innefattar åtta vakuumanlägg-
ningar, var och en med fl era kompressorer, pumpar, fi l-
ter och kontrollsystem för att serva fl era olika byggna-
der med medicinsk gas för behandlingar inom medicin, 
kirurgi och tandvård. I projektet ingår också 18 kontroll-
paneler för tillförsel av syre, lustgas och koldioxid. 

– Siriraj-projektet är lite ovanligt för att det endast 
innefattar tillförselutrustningen, inte ventilerna och lar-
men i rummen där de kliniska behandlingar utförs, nå-
got som också är en del av systemen för medicinsk gas 
och något som vi normalt sett tillhandahåller åt våra 
kunder. Men det här projektet visar på vår förmåga att 
erbjuda våra kunder lösningar som är skräddarsydda ef-
ter deras behov, säger Mark Allen, marknadschef på 
BeaconMedæs.

Mark Allen menar att produkter av högsta kvalitet 
tillsammans med bra service och kundtjänst är de hu-
vudsakliga kriterierna som sjukhus går efter när de 
väljer leverantörer av system för medicinsk gas. Si-
riraj-projektet är således ett erkännande av de kvali-
tetsprodukter och det expertkunnande som gjort att 
BeaconMedæs är och förblir ledande inom design, ut-
veckling, leverans och installation av distributionssys-
tem för medicinsk gas på sjukhus välden över. 

 BeaconMedæs, en del av 
Atlas Copco-koncernen sedan 
2006, är världsledande spe-
cialist på design, leverans och 
installation av ledningssys-
tem för medicinsk gas. Före-
taget har lokala och regionala 
återförsäljare i över 40 länder, 
och via Atlas Copcos kund-
center når man ytterligare 
140 länder. BeaconMedæs 
har fyra fabriker på olika 
platser i världen.

Mer än hälften av företa-
gets hundratals projekt gäller 
utbyte av föråldrade rörled-
ningar för medicinsk gas på 
sjukhus i Nordamerika och i 
Storbritannien. 

– Det byggs inte så många 
nya sjukhus i våra industrilän-
der i dagsläget, men det fi nns 
ett ökat behov av att upp-

datera systemen på de sjuk-
hus som byggdes på 60- och 
70-talet, säger marknadsche-
fen Mark Allen. 

De största och mest lön-
samma projekten återfi nns 
istället i de utvecklingsländer 
som har upplevt en omfat-
tande ekonomisk tillväxt un-
der senare år och som nu har 
både viljan och möjligheterna 
att bygga medicinska inrätt-
ningar i världsklass.

– Bara i Kina och Indien 
har antalet nya sjukhus som 
byggs eller planeras ökat av-
sevärt. Vi arbetar hårt för att 
få vår del av den kakan och 
med tanke på vårt rykte och 
vårt nätverk, är vi säkra på att 
vi kommer att lyckas, säger 
Mark Allen.

Mark Allen, marknadschef på BeaconMedæs
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” DET HÄR PROJEKTET VISAR PÅ VÅR FÖRMÅGA 
ATT ERBJUDA VÅRA KUNDER LÖSNINGAR SOM 
ÄR SKRÄDDARSYDDA EFTER DERAS BEHOV.” 

LUFTVAPNET

Ledningssystem för medicinsk gas är en förutsättning för att få syre, lustgas, kväve, 
koldioxid och medicinsk luft till olika delar av sjukhus.
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I vår moderna värld är det lätt att ta 
metall för givet. Achieve tar ett steg 
tillbaka för att begrunda materialets 
påverkan på människans tekniska 
framsteg och för att lyfta fram några 
riktiga historiska godbitar. 

År 1852 tog den ameri-
kanske uppfi nnaren 

Elias Howe patent 
på en ”automatisk 

klädesstängare”. 

ÖPPNA OCH LÄS MER



Metalliska mästerverk



FÖRESTÄLL DIG en morgon utan 
metall. Inga fjädrar i madrassen. 
Ingen dusch (vattenledningen sak-
nas). Inga vigselringar. Ingen spis. 
Ingen brödkniv. Ingen dator. Ingen 
bil. Inga broar. Kort sagt vore ett liv 
utan metall nästan otänkbart.

Arkeologerna tror att koppar och 
guld var de första metallerna som 
användes av människan, troligt-
vis under yngre stenåldern för mer 

än 6 000 år sedan. Guld kunde hit-
tas rent i naturen och av guld forma-
de de gamla egyptierna några av de 
vackraste smycken och rituella före-
mål som världen har skådat.

Koppar kan i och för sig hittas 
rent men behöver oftast smältas och 
utvinnas ur kopparmalmen. Värl-
dens äldsta smältugn för koppar 
återfi nns i Timna i Israel och är da-
terad till 3 500 f.Kr.

Bronsåldern inleddes cirka 600 år 
senare när metallkunnigt folk från 
Iran, Irak och Kina upptäckte kop-
parlegeringar som visade sig funge-
ra bra för tillverkning av stabila fö-
remål så som kärl och verktyg. Järn 
var lika viktigt under forntiden när 
exempelvis romarna använde det för 
att sko hjulen på sina kärror.

Ett långt kliv framåt i tiden tar 
oss till år 1440 e.Kr när den tys-
ke guldsmeden Johannes Gutenberg 
uppfann en tryckpress, där han an-
vände sig av rörliga bokstavstyper 
av tenn och bly. Tack vare hans upp-
fi nning kunde idéer nu spridas snab-
bare än någonsin tidigare.

Icke desto mindre kände man fram 
till upplysningstiden enbart till ett 
dussintal metaller. Men på 1700-talet 
började vetenskapsmännen snabbt 
upptäcka fl er, inklusive platina, nick-
el och tungsten (volfram).

Under industrialismens genom-
brott i England, ledde metallerna vä-
gen till det moderna samhället. Trots 
att stål hade upptäckts redan un-
der forntiden började det inte mass-

produceras förrän 1855. Då uppfann 
Henry Bessemer ett mindre kost-
samt sätt att framställa stål genom 
att blåsa luft på smält råjärn. Tack 
vare stålet skapades nya möjlighe-
ter, så som den första skyskrapan 
som 1885 byggdes i Chicago och var 
en tio våningar hög kontorsbyggnad 
med bärande element av stål.

Under första världskriget bygg-
des nästan samtliga 170 000 strids-
fl ygplan av tygklätt trä. Metallplan 
blev inte standard förrän på 1930-ta-
let i samband med uppfi nningen 
av aluminiumlegeringar som både 
var lätta och rostbeständiga. Under 
1960-talet blev aluminium också en 
viktig del vid konstruktionen av be-
mannade rymdfarkoster.

Under 1980-talet, när datorer och 
annan elektronik blev allt vanliga-
re, spelade speciellt koppar i krets-
kort en viktigt roll. Andra metallis-
ka mästerverk är höftleder av titan, 
litiumbatterier och iPod:s av alumi-
nium. Överallt möter vi metall som 
på olika sätt bidrar till mänsklighe-
tens framsteg.  

Gruvornas
        kulturarv

” Överallt möter vi metall som på olika 
sätt bidrar till mänsklighetens framsteg.”



DROTTNING 
PU-ABIS HUVUD-
PRYDNAD
Guld, lapis lazuli 
och karneol

Gruvarbetare 
bryter silver i 
Mexiko.

METALL 
GENOM TIDERNA
Längs denna tidsaxel återfi nns sex föremål gjor-
da av sex viktiga metaller samt information om 
hur man idag utvinner dessa metaller.

2550 f.Kr
HUVUDPRYDNAD FRÅN 
UR (GULD)
DENNA SPEKTAKULÄRA huvudpryd-
nad tillhörde drottning Pu-Abi av Ur (som 
låg i dagens Irak), vars grav upptäcktes på 
1920-talet. Huvudprydnaden, som till över-
vägande del är gjord av guld, består av ut-
sökt formade löv och blommor som slingra-
de sig runt Pu-Abis huvud.

Guld återfi nns ofta i naturen i sin vackra, 
rena form och har sedan forntiden varit en 
symbol för rikedom, status och makt. Även 
idag framställs många värdefulla rituella fö-
remål, till exempel vigselringar, av guld. Eller 
så förgylls föremålen, som Oscar-statyetter-
na och medaljerna i OS. 

Atlas Copco förser världens gruvföretag 
med utrustning för att utvinna guld. Bland an-
nat i Kanada, Australien, Sydafrika och Ghana.

500 f.Kr
ANTIKT GREKISKT MYNT (SILVER)
DE GAMLA GREKERNA anses 
vara de första som tillverkade mynt 
att använda som betalningsmedel 
– silvermyntet drachma. Silvergru-
vorna i Laurion utgjorde en stor in-
komstkälla för den atenska stads-
staten. Det krävdes mynt för att 
handeln skulle kunna utvecklas ef-
tersom mynt är mycket enklare att 
använda och transportera än by-

tesvaror som vin och får.
Atlas Copco har länge varit en le-

verantör till silvergruvor. Under 2011 
fi ck Atlas Copco en större order för 
underjordiska borriggar och annan 
tung utrustning från Fresnillo, värl-
dens största silvergruva belägen i 
centrala Mexiko. Silverbrytningen 
i Fresnillogruvan har pågått nästan 
oavbrutet sedan 1550.



Tidigt 1500-tal
TYSKT ÖLSTOP (TENN)
UNDER 1300-TALET plågades 
norra Europa av böldpesten som i 
sin tur följdes av en fl uginvasion. I 
ett desperat försök att skydda all-
mänheten och förbättra hälsotill-
ståndet krävde fl era tyska furste-
dömen att dryckesbehållarna skulle 
vara täckta. Därmed föddes den 
tyska ölstånkan – en sejdel i sten-
gods med ett gångjärnsförsett lock. 
Locket var gjort av en tennlegering.

Sedan den brittiske köpmannen 
Peter Durand år 1810 fått patent på 
en bleckburk fi ck tenn stor betydel-
se som material för matbehållare. 
Idag görs de fl esta konservburkar 
av bleck, tunn stålplåt överdragen 
med tenn för att förhindra korrosi-
on. Atlas Copco levererar utrust-
ning till tenngruvor i Sydostasien 
och Sydamerika, och till South 
Crofty-gruvan i Cornwall i England.

-tal

RÖRLIGA METALLTYPER ANVÄNDA FÖR TRYCK

1 440 e.Kr

1885
DEN FÖRSTA SKYSKRAPAN, 

HOME INSURANCE 
BUILDING I CHICAGO

1889
EIFFELTORNET (JÄRN)
EIFFELTORNET, som byggdes för 
världsutställningen, förblev värl-
dens högsta byggnad i 40 års tid. 
Det 320 meter höga tornet bygg-
des av 18 038 bitar smidesjärn och 
fi ck sitt namn efter sin konstruktör, 
Gustave Eiffel.

Den industriella revolutionen som 
startade i England under 1700-talet 
var beroende av landets stora kol- 
och järntillgångar. Tillgången på järn 



1943
FÖRSTA KRETSKORTET (KOPPAR)
PAUL EISLER, en österrikare bo-
satt i London, fi ck 1943 patent på 
ett mönsterkort med tryckta kret-
sar. Han använde kopparfolie för att 
leda elektriciteten längs banor, efter 
att han först etsat bort överfl ödig 
koppar. Till en början använde han 
detta första kretskort för att bygga 
en radio och gjorde därmed skrym-
mande ledningar överfl ödiga.

Koppar har varit en nödvändighet 

för den digitala revolutionen under 
de gångna 30 åren och efterfrågan 
har ökat i takt med att försäljningen 
av elektronik har skjutit i höjden. 
Nästan alla kretskort börjar fortfa-
rande som ett tunt lager med kop-
parfolie på en platta av isolerande 
material. 

Atlas Copco utrustar koppargru-
vor i bland annat Chile, Australien, 
Kongo-Kinshasa, och Zambia.

1889
EIFFELTORNET (JÄRN)

KOMMANDOMODULEN som användes på 
Apollo 11, den första bemannade månland-
ningsexpeditionen, var huvudsakligen till-
verkad av aluminium. Väggarna bestod av ett 
skikt med bikaksliknande aluminium placer-
at mellan två lager aluminiumplåtlegering. 

Aluminium är både starkt och lätt vilket 
gör det till ett idealiskt material för rymd- 
och fl ygindustrin. De höga kostnaderna för 
att få upp last i luften gör att fl ygindus-
triföretagen fortsätter att pressa gränserna 
för metaller och metallegeringar. 

Utöver aluminium använder man ofta 
metaller som titan, beryllium, nickel och 
kobolt. Atlas Copco har levererat utrust-
ning till Qatalum, en produktionsanläggning 
i Qatar som beräknas bli världens största 
aluminiumverk.

1969
APOLLO 11 (ALUMINIUM)

blev en nödvändighet för den indu-
striella utvecklingen, för med järn 
byggdes broar, ångfartyg, järnvägar, 
vattenledningar och gjordes bygg-
nadsbalkar eller maskindelar.

Idag arbetar Atlas Copco med 
många järnmalmsgruvor världen 
över, alltifrån Labrador i Kanada till 
västra Australien och norska Syd-
varangergruvan, belägen norr om 
polcirkeln.
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Snart riktas världens blickar mot en rysk semester-
ort vid Svarta havet. Här pågår förberedelserna inför 
vinter-OS 2014 för fullt, bland annat med en 
rejäl uppgradering av infrastrukturen.
TEXT LINAS ALSENAS FOTO ATLAS COPCO & OLYMP STROY

DEN RYSKA STADEN SOTJI 
vid Svarta havets kust är en ort med 
subtropiskt klimat, inte långt från 
Kaukasus snötäckta bergstoppar 
och skogar rika på djurliv. I sam-
band med förberedelserna inför vin-
ter-OS 2014 präglas den klassiska 
badorten av Europas största infra-
strukturprojekt. 

Förberedelserna inför OS i Sot-
ji sker i huvudsak i två stora områ-

den: ett uppe i bergen och ett annat 
längs med kusten. Alla tävlingsgre-
nar på is kommer att förläggas till 
kusten, där Olympiaparken ligger. 
Där fi nns idag förutom två ispalats 
även huvudstadion samt arenor för 
konståkning och skridsko, både kor-
ta och långa distanser, och för cur-
ling, liksom särskilda mediebyar för 
journalister. 

Alla skid- och kälksporttävling-

prestationOLYMPISK 

Den beräknade kostna-
den för infrastruktur och 
anläggningar för vinter-

OS 2014 i Sotji ligger på 
230 miljarder kronor, vilket 

gör Sotji-OS till de hittills 
dyraste olympiska spelen, 
både vinter- och sommar-

OS inräknade.

RYSSLAND / infrastrukturutveckling
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Vintern i Sotji kan knappast 
kallas kall (+5° i januari), 
men utomhustävlingarna 
kommer att hållas sju mil 
bort i de snörika Krasnaja  
Poljana-bergen. 

ar kommer att hållas uppe i skidor
ten Krasnaja Poljana. Här kommer 
anläggningarna för längdskidåk
ning, skidskytte, utförsåkning, free
style och snowboard att ligga, lik
som den ryska nationalarenan för 
rodel, bob och skeleton samt en 
backhoppningsarena. Dessutom ska 
47 infrastrukturprojekt, bland annat 
flygplatsen, järnvägar och motor
vägsavfarter färdigställas innan OS-
invigningen.

Vid i PrinciP samtliga byggpro
jekt används utrustning från Atlas 
Copco. Entreprenörerna använder 
företagets kompressorer, genera
torer, borriggar och utrustning för 
bergförstärkning för att bygga vägar 
och järnvägar, trafiktunnlar och ser
vicetunnlar. Bamtonnelstroy, ett av 
Rysslands största byggföretag, är 
främst inriktat på att rita och bygga 
underjordiska anläggningar. 

– För att kunna fullfölja alla pro
jekt i tid behöver vi den senaste och 
mest innovativa tekniken. Vi har 
jobbat med Atlas Copcos maskiner 
redan från början av OS-projektet 
och är verkligen imponerade av den 
höga prestandan och produktivite

ten. Till exempel har Boomer-rig
garna kapat tiden för förarbetet med 
80 procent. Samtidigt har borrhas
tigheten och kvaliteten ökat drama
tiskt. Utrustningen är väl anpassad 
till de komplexa geologiska förhål
landen som råder i Kaukasusbergen, 
säger Sergej Polukhin, chefsingen
jör på Bamtonnelstroy.

Sotjiprojektet är ett extremt stor
skaligt projekt och runt staden 
byggs en förbifart för att avlasta ga
torna i centrum, ett vägbygge som 
innefattar femton broar och fem 
tunnlar med en sammanlagd längd 
på över en mil. Ett nytt vägsystem 
ska knyta ihop turist och idrottsan
läggningar så att deltagare och åskå
dare enkelt ska kunna ta sig mellan 
tävlingarna.

 En av Atlas Copcos viktigaste 
kunder är det ryska byggföretaget 
Mosty y tonneli (”Broar och tunn
lar”) som bygger väg- och järnvägs
förbindelser på den blivande huvud
leden, som ska gå mellan Adler, där 
Sotjis flygplats ligger, och Alpika 
Service, en skidort i bergsområdet. 
Järnvägen läggs längs med Mzym
tafloden, parallellt med en ny två-
filig väg.

De flesta byggarbeten utförs i 
höglandet under svåra väderförhål
landen med kraftigt regn, snöfall 
och skiftande temperaturer. 

– Uppe i bergens oländiga terräng 
måste vi kunna lita på utrustningen, 
säger Nikolaj Strugovsjikov, chefs
ingenjör på Mosty y tonneli. 

ÖVer 70 Procent av alla kom
pressorer som används i Sotji för 
sandblästring, rengöring, måln
ing och för att driva tryckluftsverk
tyg kommer från Atlas Copco. Un
gefär hälften av generatorerna som 
levererar el till byggplatserna kom
mer också från Atlas Copco. Föru
tom elförsörjningen till maskiner 
och verktyg, tryggar generatorer
na belysningen, uppvärmningen och 
drägliga levnadsförhållanden för ar
betarna.

– Atlas Copcos generatorer är 
igång dygnet runt och ger oavbru
tet ström. De enda avbrotten som 
uppstår beror på planerat under
håll. Generatorerna är också väldigt 
enkla att använda. Vi har alltid ont 
om tid, så det är en stor fördel att vi 
knappt behöver ödsla någon tid el
ler möda på att sköta generatorerna, 
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Sergej Polukhin, chefsingenjör på Bamtonnelstroy

AnsvArsfullA spel
  Allt byggnadsarbete i sotji utförs enligt inter-

nationell standard för kvalitet, energiförbruk-
ning och miljöpåverkan för att säkerställa håll-
bar produktivitet. 

– Alla våra byggplatser ligger i närheten av 
sotjis naturreservat. eftersom jag själv kom-
mer från sotji tycker jag att det är mycket vik-
tigt att vi bevarar vårt unika ekosystem. Därför 
är det ett måste att bygga med miljöhänsyn och 
att använda ekologiskt anpassade tekniker och 
material. förutom att utrustningen från Atlas 
Copco är pålitlig och har en låg energiförbruk-
ning, så uppfyller den de strängaste miljökra-
ven. Det hjälper oss att begränsa miljöpåverkan 
i största möjliga mån, säger Alexej sjishov, chef 
för Mostovik, ett arkitekt- och byggnadsföretag 
som arbetar med flera av Os-projekten.

säger Nikolaj Strugovsjikov.
För utrustning som är mer kom-

plicerad erbjuder Atlas Copco  
extra stöd. 

– vårA MAskinförAre får 
särskild utbildning av Atlas Copco,  
och denna certifiering är ett krav för 
att få arbeta med den avancerade 
utrustningen. Det är även viktigt för 
oss att få välorganiserad service. Atlas  
Copco har alltid servicetekniker på 
plats som är redo att hjälpa till och 
alla förbrukningsvaror och reservde-
lar som behövs för driften finns i la-

ger på Atlas Copco i Sotji, säger 
Sergej Polukhin på Bamtonnelstroy.

Den nya infrastrukturen kom-
mer inte att enbart användas till vin-
ter-OS 2014 utan är en del av en 
långsiktig satsning på att utveckla 
Rysslands södra distrikt. Lokalbe-
folkningen kommer att dra nytta av 
moderna transportnav, en uppgrade-
rad infrastruktur, bättre energiför-
sörjning och splitternya affärs- och 
nöjescentrum. Sammanlagt kom-
mer runt 200 nya anläggningar att 
bli en del av arvet efter de olympis-
ka spelen.  

ryssland / infrastrukturutveckling

” Utrustningen är väl anpassad till  

de komplexa geologiska förhållanden  

som råder i Kaukasusbergen.” 
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Barnens Museum i Caracas öppnar dörren till 
vetenskapens spännande värld. I en permanent 
utställning visar Atlas Copco hur tryckluft 
används till vardags.
TEXT JEAN-PAUL SMALL FOTO ATLAS COPCO

PÅ BARNENS MUSEUM, Museo de los 
Niños, i Caracas, Venezuela, kan barn lära 
sig om vetenskap på ett lekfullt sätt. Un-
der 28 år har museet arbetat med att väcka 
besökarnas nyfi kenhet inom så vitt skilda 
ämnen som ekologi, biologi, fysik, astro-
nomi och rymdforskning.

Besökarna kommer från hela Latiname-
rika, och varje år är det 200 000 barn och 
vuxna som kommer för att se och pröva 
över 600 experiment och utställningar. 2010 
utformade och sponsrade Atlas Copco Ve-
nezuela en interaktiv utställning där de unga 
besökarna kan lära sig mer om tryckluft. 

I tryckluftsutställningen tornar en sex 
meter hög ”pistong” upp sig. Sex barn i ta-
get får åka hiss upp i en genomskinlig cy-
linder. Detta ska föreställa luftkompri-
mering, och när barnen kommit upp till 
toppen, och luften därmed är komprime-
rad, strömmar de ut i två sidorör. 

– BÅDE BARNEN OCH de vuxna är fas-
cinerade av upplevelsen, säger professor 
Darwin Sanchez vid museets pedagogiska 
avdelning. 

När barnen lämnat sidorören kan de prö-
va på olika simuleringar av vad man an-

vänder tryckluft till, som att borra i en gata 
eller dra åt muttrarna på en Formel 1-bil.

Det fi nns planer på att utöka utställningen. 
– Vi planerar att ha datorspel där bar-

nen kan lära sig ännu mer om hur tryckluft 
fungerar, säger Carlos Lisson, kommuni-
kationschef på Atlas Copco Venezuela.

Atlas Copco Venezuela har varit noga 
med att bygga in säkerhetsdetaljer så att 
utställningen blir både säker och lättskött 
för ägaren. Den här typen av samhällsen-
gagemang från Atlas Copcos sida är ett 
stöd för det lokala samhället och dess in-
satser för att utbildning. 

VETENSKAPEN
ETT LYFT FÖR

samhällsengagemang / VENEZUELA

Barnen leker tryckluft 
i den sex meter höga 
pistongen (vänster). En 
liten fl icka upptäcker 
en av de saker som 
tryckluft används till 
(höger). 
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Personalvård som räddar liv
På Atlas Copco i Sydafrika finns ett djupt  

engagemang för de anställdas hälsa. Det är ett åtagande  
som har räddat livet på anställda med HIV.

Johannes Rapu-
la Phetoe, 34, hade ar-
betat på Atlas Copco i 
ungefär ett år när han 
började känna att allt 
inte stod rätt till. Han 
var trött och hade helt 
tappat aptiten. Tester-
na visade att han var 
HIV-positiv. 

– De kollade mitt 
CD4-värde, och det 
låg på 13, säger Johan-
nes Rapula Phetoe. 

Med blodprov mäts 
antalet t-hjälparceller och CD4-värdet ska 
normalt ligga på mellan 500 och 1 500 per 
kubikmillimeter blod. 

Johannes Rapula Phetoes immunförsvar 
var alltså mycket ansträngt men Atlas  
Copcos prisbelönta hälsovårdsprogram 
sattes omedelbart in och han fick omgåen-
de de bromsmediciner han behövde. Idag, 
två år senare, är han tillbaka på arbetet, 
mår bra och har ett CD4-värde som ligger 
stadigt över 250.

– Om jag arbetat för ett annat företag 
hade jag kanske varit död nu. Jag vill tacka 
Atlas Copco för den hjälp jag fått, säger 
Johannes Rapula Phetoe som är gift och 
har en dotter på sex år.

HIV är ett svårt problem i Sydafrika och 
mer än fem miljoner av befolkningen be-
räknas leva med smittan. År 2001 besluta-
de Atlas Copco att göra en insats och lan-

serade ett program för HIV/AIDS. År 2004 
hade så gott som alla anställda testat sig.

– Handledarna var väldigt duktiga och 
fick personalen att slappna av. Vår bolags-
chef blev ett gott exempel genom att testa 
sig först av alla, säger Wendy Buffa-Pace, 
företagets personalchef i Johannesburg.

Programmet innefattar tester som utförs 
två gånger per år av den externa samar-
betspartnern Reality Wellness. Testresul-
taten förblir på så sätt helt anonyma. Lika 
viktigt som testerna är kontinuerlig utbild-
ning av personalen. Det finns också en ut-
bildningsvideo om hur man blir uppmärk-
sam på sjukdomen, och mer material om 
hur man väljer en mer hälsosam livsstil. 

– På varje toalettdörr sitter en affisch 
och vi ger bort gratis kondomer på alla toa-
letter, förklarar Wendy Buffa-Pace, som är 
en av eldsjälarna och har arbetat med pro-

grammet sedan 2003.
Resultatet är ock-

så anmärkningsvärt. 
Fram till idag har alla 
anställda som testa-
des negativt för HIV 
vid första tillfället 
även fortsättningsvis 
testats negativt. Sam-
tidigt har 8,4 procent 
av alla nyanställda 
testat positivt vid den 
senaste räkningen. De 
och deras respektive 
får fortlöpande råd-

givning och mediciner allt efter behov.
Programmet har fått mycket beröm. Både 

2009 och 2010 vann Atlas Copco pris för 
bästa arbetsplatsprogram som delas ut av 
Näringslivets internationella råd och IF 
Metall för att stödja svenskrelaterade ar-
betsplatsers program för HIV/AIDS. Swe-
dish Workplace HIV/AIDS Programme, 
SWHAP, som arbetet kallas, fokuserar på 
Afrika söder om Sahara. Atlas Copcos sats-
ningar har även ekonomiska fördelar. Före-
taget sparar pengar på minskade sjukskriv-
ningar och minskad personalomsättning. 
Framgångarna har inspirerat företaget att 
införa det i andra länder. Idag har Johannes 
Rapula Phetoe egna mål och planer. 

– Jag vill lära andra att testa sig. En del 
tror att de ska dö om de testar positivt. 
Men det är inte sant. HIV dödar inte, säger 
han och är själv ett levande bevis på det.  

TexT nAnCy PICk FoTo getty ImAgeS & AtlAS CoPCo

syDafrika / humankapital

From left to right:
Ronnie Leten, 
President and Ceo 
of the atlas Copco 
Group, Wendy  
Buffa-Pace, Group 
human Resources 
Manager in  
Johannesburg  
and Michael  
Mwanangombe, 
human Resources 
Manager in  
Zambia.

Från vänster:
Ronnie Leten, VD 
för atlas Copco-
koncernen, Wendy 
Buffa-Pace, före-
tagets personalchef 
i Johannesburg och 
Michael Mwanan-
gombe, personal-
chef i Zambia.

 atlas Copco är inte det enda företa-
get som arbetar med att stoppa sprid-
ningen av hIV i afrika. Till dags datum 

har fler än 50 företag deltagit i swe-
dish Workplace hIV/aIDs Programme, 
inklusive sandvik Zimbabwe, Volvo 
south africa och ericsson Kenya.
– Det är bra för företagen att ha ett  

program för hIV/aIDs. Det betyder att 
man ökar och säkerställer internationell 
handel och ekonomisk utveckling,  
säger Wendy Buffa-Pace, koncernens 
personalchef i Johannesburg.

FöReTaG soM hJäLPeR
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”Om jag arbetat för ett annat 
företag hade jag kanske 

varit död nu.”

Sydafrika är med sina 
närmare 5,6 miljoner 
smittade det land i 
världen som har fl est 
invånare med HIV.

 ANTAL ANSTÄLLDA 1 025

 DIVISIONER Huvudsakligen försäljning 
och service av produkter som trycklufts-
utrustning och kompressorer, generatorer, 
anläggningsutrustning, gruvutrustning och 
industriverktyg. Atlas Copco Secoroc till-
verkar bergborrverktyg.

 PLATSER 24 runtom i landet

  HISTORIA 1892 etablerade bröderna 
Delfos ett ingenjörsföretag i Pretoria. 
1947 gick Delfos ihop med det svenska 
företaget Atlas Diesel, som senare blev 
Atlas Copco Sydafrika. 1998 fl yttade 
företaget sitt huvudkontor till Witfi eld, 
nära Johannesburg.

ATLAS COPCO I SYDAFRIKA

Johannes Rapula Phetoe, anställd på Atlas Copco

En ny utbildningsvideo om 
sjukdomen är en del i Atlas 
Copcos ansträngningar för att 
förebygga och behandla HIV/
AIDS i Sydafrika. Fokus ligger 
framför allt på det faktum att 
HIV går att behandla och på att 
företag tjänar på att investera i 
de anställdas hälsa. Se den på 
www.atlascopco.com/achieve
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lösningar

Det indiska företaget Saurashtra Chemicals investerar 
i energibesparingar och ny teknik från Atlas Copcos 
för att klara den internationella konkurrensen. En av-
saltningsanläggning är bara ett steg mot en mer hållbar 
och konkurrenskraftig produktion av natriumkarbonat.
TEXT SUSANNA LINDGREN FOTO GETTY IMAGES & ATLAS COPCO 

lösningar
världsmarknadspriserna, i synnerhet 
om man jämför med importerad ki-
nesisk natriumkarbonat. För att för-
bli konkurrenskraftigt och samtidigt 
möta miljökraven för utsläpp av stoft 
och avlopp har Saurashtra Chemicals 
satsat på att spara energi och utveck-
la ny teknik. 

Av den anledningen har företa-
get gjort stora teknikinvesteringar, 
bland annat i en avsaltningsanlägg-
ning som drivs av värmeåtervinning 
från avloppsvatten, moderna kalkug-
nar som minskar förbrukningen av 
kalksten och koks, ett eget kraftverk 
samt en oljefri skruvkompressor. 

– Investeringarna sparar energi 
och begränsar föroreningarna, säger 

KEMISKA 

INDIEN / hållbar produktivitet

I DEN INDISKA delstaten Gujarat 
ligger kuststaden Porbandar, mest 
känd för att det var här Mahatma 
Gandhi föddes. Här har också Sau-
rashtra Chemicals sitt huvudkontor 
och med över 2 000 anställda är det 
världens största anläggning av sitt 
slag. Längs denna kustremsa mot 
Arabiska havet produceras över 90 
procent av Indiens natriumkarbonat. 
Men industrin är hårt pressad.

Indien saknar de naturresurser 
som behövs för denna syntetiska till-
verkningsprocess. Import av sto-
ra mängder dyra råvaror är därför en 
nödvändighet, vilket leder till höga 
tillverkningskostnader. Därmed 
blir slutpriset högt i förhållande till 

Deoki N. Sharma, underhållschef på 
Saurashtra Chemicals. 

Tillverkningsprocessen för natri-
umkarbonat kräver runt 8 500 ku-
bikmeter vatten dagligen för tillverk-
ningen och cirkulation i kyltornen.

– Avsaltningsprocessen har mins-
kat vårt behov av sötvatten. I dag 
kommer endast 40 procent av vatt-
net från insjön i närheten, säger Deo-
ki N. Sharma. 

Resten av vattnet kommer från 
Arabiska havet. Vattnet avsaltas i 
fl era steg där avkylning av det 110 
grader varma avloppsvattnet från 
destillationen ingår som en del av 
processen. Genom att ta vara på 
ångan kan anläggningen samla upp 
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lösningar

 NATRIUMKARBONAT, Na2CO3, (handels-
namnet på natriumkarbonat i kristallform är 
kristallsoda) används i rengöringsmedel och i 
glas- och silikatindustrin. Framställningen av 
natriumkarbonat i Indien baseras på Solvay-
processen, även kallad ammoniak-sodapro-
cessen, som kräver salt, kalk och koks. Am-
moniak används som katalysator i processen.

 SAURASHTRA CHEMICAL grundandes 
1959 i staden Porbandar i Gujarat i Indien. 
Den huvudsakliga produktionen består av 
framställning av natriumkarbonat, men även 
andra produkter tillverkas så som bakpulver 
(natriumbikarbonat) till bagerier och fl ytande 
brom till läkemedelsindustrin. 

 HAVSSALT och kalk som används på an-
läggningen i Porbandar kommer från trakten, 
men koks måste importeras och kommer hu-
vudsakligen från Kina. 

LUFTTILLFÖRSEL
 Det indiska företaget Saurashtra Chemi-

cals använde tidigare kolvkompressorer. 
När den första kompressorn från Atlas 
Copco installerades 1995 var det Indiens 
första oljefria kompressor. 

 Saurashtra Chemicals måste ha ren, torr, 
stoft- och oljefri tryckluft för problemfri drift 
av instrumenteringen och det trycklufts-
drivna transportsystemet. Sedan 2010 har 
en enda kompressor från Atlas Copco stått 
för försörjningen till hela anläggningen.

 ” Dessa investeringar 
sparar energi och be-
gränsar föroreningar.”
Deoki N. Sharma, underhållschef på 
Saurashtra Chemical

närmare 1 820 kubikmeter kondens-
vatten. 

Bland andra stora investeringar för 
en mer hållbar produktion märks en 
egentillverkad ammoniakabsorba-
tor med en kapacitet på 1 200 ton per 
dag. Ett internt kraftverk bidrar till 
att göra processen mer självförsörjan-
de. Stora energibesparingar uppnåd-
des även då de lågtryckspannor som 
producerade tillverkningsprocessens 
minimikrav på 30 bar ånga ersattes 
av högtryckspannor och turbiner som 
producerar ånga på 105 bar, eftersom 
energiöverskottet kan användas till 
driften av anläggningen. 

Bland Saurashtra Chemicals se-
naste investeringar fi nns en energi-

snål oljefri skruvkompressor.
– Instrumentering är A och O för 

varje modern anläggning, och ren, 
torr, stoft- och oljefri tryckluft är 
nödvändig för instrumenteringen 
och de tryckluftsdrivna transportsys-
temen, förklarar Deoki N. Sharma. 

Innan den nya kompressorn instal-
lerades hade företaget problem med 
luftens kvantitet och kvalitet vilket 
ledde till ett produktionsbortfall på 
runt 25 procent. 

– Sedan den nya installationen 
2010 har anläggningen blivit mer sta-
bil och felaktigheter i instrumen-
teringen på grund av luften är näs-
tan obefi ntliga, konstaterar Deoki N. 
Sharma. 

KORT OM NATRIUMKARBONAT

Saurashtra 
Chemicals 
är världens 
största an-
läggning 
av den här 
sorten.
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UTBLICK / globala möjligheter
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TIPS FRÅN 
UTLANDET

ATLAS COPCO TROR PÅ MÅNGFALD 
och intern rörlighet, och en anställd med rätt 
kompetens kan få vilken befattning som helst, 
var som helst i världen. 

– Vår internationella arbets- och projekt-
marknad är något av det mest värdefulla vi 
har, eftersom den ger lika möjligheter för alla 
och det gör att vi kan rekrytera talanger från 
hela världen, säger Atlas Copcos personal-
direktör Jeanette Livijn. 

Achieve ställde tre frågor till anställda runt 
om i världen om deras erfarenheter av att 
arbeta utomlands.

1  Affärsrelationer i Sydamerika är ver-
tikala, vilket innebär att beslut, kom-
munikation och affärsmål följer en 
strikt hierarkisk beslutsordning. Här 
har jag märkt att även om det är tyd-
ligt vem som är chef så är samspelet 
mycket mer horisontellt. Alla strävar 
mot samma mål och kommunikationen 
fungerar bättre.

2  Jag har lagt märke till att man res-
pekterar andra människors tid här. Man 
följer schemat och man får inte komma 
för sent. Detta kräver planering, något 
som vi från Sydamerika är dåliga på.

3  Kom alltid i tid. Tänk på helhetsbil-
den och förbered dig noggrant inför ett 
möte för att kunna ge värdefulla syn-
punkter och återkoppling.

MARIO SANTILLÁN
Hemland: Peru
Värdland: Sverige
Befattning: Produktchef 

1  Jag blev överraskad att den samför-
ståndskultur som vi betonar i Sveri-
ge också fi nns här i Tanzania. Man har 
respekt för allas åsikter.

2  I Sverige brukar vi planera noggrant 
innan vi påbörjar ett nytt projekt. Det är 
omöjligt att göra så här eftersom man 
utan tvekan kommer att stöta på pro-
blem som inte går att förutse och som 
man måste lösa efter hand. Problemlös-
ning är något som jag har lärt mig här 
och som jag kommer att ta med mig.

3  Ta dig tid att nätverka! Du kommer 
att behöva hjälp och det enda sättet att 
få det är genom vänner och kollegor.

LINA JORHEDEN
Hemland: Sverige
Värdland: Tanzania
Befattning: Ekonomichef
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blem som inte går att förutse och som blem som inte går att förutse och som 
man måste lösa efter hand. Problemlös-man måste lösa efter hand. Problemlös-
ning är något som jag har lärt mig här ning är något som jag har lärt mig här 
och som jag kommer att ta med mig.och som jag kommer att ta med mig.

3  Ta dig tid att nätverka! Du kommer   Ta dig tid att nätverka! Du kommer   Ta dig tid att nätverka! Du kommer 
att behöva hjälp och det enda sättet att att behöva hjälp och det enda sättet att 
få det är genom vänner och kollegor.få det är genom vänner och kollegor.
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” Vår internationella 
arbets- och 
projektmarknad är 
något av det mest 
värdefulla vi har.”
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1  Den huvudsakliga likheten är beho-
vet av utrustning från Atlas Copco som 
ger kunderna produktivitet. Skillnader-
na och utmaningarna består i hur man 
säljer in erbjudanden till lokala kunder.

2  Du lär dig mer om dig själv, om hur du 
anpassar dig till olika situationer. Jag 
har mer tålamod nu och jag försöker 
sätta mig in i allt innan jag fattar beslut.

3  Var pålitlig. Håll vad du lovar och 
underskatta inte någon.

IRFAN OZCAN
Hemland: Turkiet
Värdland: Kenya
Befattning: Landschef

1  En stor skillnad är hur man i Belgien 
respekterar när människor har semes-
ter, vilket jag tycker är sunt. I USA har 
människor mycket kortare semester. 

2  Det fi nns en särskild styrka i kom-
binationen av erfarenhet och kreativt/ 
kritiskt tänkande när man arbetar med 
människor med olika bakgrund. Våra 
kunder runt om i världen har väldigt 
olika förväntningar och vi måste an-
passa oss efter det om vi ska kunna 
fortsätta att vara bäst på att tillgodose 
deras behov. 

3  Det är svårt för amerikaner att göra 
affärer i Belgien om de inte erbjuder 
miljövänliga och hållbara produkter. Vi 
kan även lära oss av Belgiens arbete 
med att minska miljöpåverkan. 

ELLEN STECK
Hemland: USA
Värdland: Belgien
Befattning: Kommunikationschef

1  Eftersom jag kommer från Serbien 
som är ett litet land är en av skillnader-
na tillgången till pengar i verksamhe-
ten. Å andra sidan gör bristen på peng-
ar att man måste hitta nya vägar och 
tänka mer kreativt.

2  Framför allt att ha tålamod, tålamod 
att lyssna på vad andra tycker efter-
som det alltid fi nns saker som kan för-
bättras eller förenklas.

3  Ha ett öppet sinne så att du kan 
berika dig själv med nya erfarenheter. 
Anställda skickas utomlands för att 
bidra med nya synsätt.

STEVAN TOPALOVIC
Hemland: Serbien
Värdland: Australien
Befattning: Branschansvarig

1  Respekten för tid är utmärkande för 
Tjeckien, medan det i Indien inte anses 
vara så viktigt att komma i tid till ett 
avtalat möte. 

2  Att införa en europeisk balans mel-
lan arbete och fritid är nog svårt i In-
diens dynamiska ekonomi, men jag 
skulle gärna försöka. Jag skulle även 
vilja införa en informell arbetsmiljö där 
alla tilltalar varandra med förnamnet. 

3  Lär dig landets språk så snart som 
möjligt!

SANJAY AHUJA
Hemland: Indien
Värdland: Tjeckien
Befattning: Bolagschef
Värdland: Tjeckien

1  Inom Atlas Copco-koncernen följer 
vi en gemensam policy som styr hur vi 
gör affärer var vi än befi nner oss. Ändå 
gör människor saker på olika sätt i oli-
ka länder.

2  Fokusera på människors utveckling 
för att skapa kontinuitet när man fl yt-
tar från ett land till ett annat.

3  Ha tålamod. Förstå din nya affärs-
miljö. Var fl exibel. Ha direktkontakt 
med affärspartner. Se alltid till att alla 
avtal sker skriftligt. Läs på om skilje-
domsförfaranden.

FRANS VAN NIEKERK
Hemland: Sydafrika
Värdland: Chile
Befattning: Ekonomichef

Jeanette Livijn, personaldirektör 
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KINA / gruvdrift

Full gas
Flera miljarder kubikmeter natur-
gas har upptäckts i kolfyndigheter 
djupt in i Qinshui-bäckenet i Kina. 
Med hjälp av utrustning från Atlas 
Copco utvinns denna naturresurs 
med minsta möjliga miljöpåverkan.

TEXT MARK CARDWELL FOTO ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

INGET LAND i världen bry-
ter och använder så mycket 
kol som Kina. Kol står för 70 
procent av den asiatiska jät-
tens totala energikonsumtion. 
Inom det närmaste årtiondet 
beräknas Kina bygga 50 nya 
koleldade kraftverk för att 
tillfredställa landets enorma 
energibehov.

Nackdelen är att kol är 
det smutsigaste av alla fossi-
la bränslen och svarar för hu-
vuddelen av Kinas utsläpp av 
växthusgaser. Därför utveck-
lar och använder landet gärna 
olika metoder för att minska 
utsläppen, som att i energi-
produktionen använda den 
metangas som fi nns i kolfyn-
digheter (Coal Bed Methane, 
CBM). Att ett företag i Kinas 
största kolbrytningsdistrikt 
använder den senaste tekni-
ken för utvinning väcker stort 
intresse.

Qinshui-bäckenet ligger i 
Shanxiprovinsen, som är rikt 
på både kol- och metangas-
fyndigheter. Metangas är en 
naturlig biprodukt vid kol-
brytning och de kolfyndighe-
ter som fi nns här innehåller 
stora mängder gas. Företa-
gen som utvinner, samlar in 
och transporterar metangas 
i området har i åratal använt 
sig av traditionella och lokalt 

tillverkade brunnsborrnings-
torn. Den bilden förändrades 
radikalt för tre år sedan. Då 
investerade företaget Qinshui 
Lanyan Coalbed Methane 
Company i det senaste inom 
tryckluftsdriven sänkborr-
ningsutrustning. 

– Kundens största problem 
var att de behövde en paket-
lösning för CBM-borrning. 
Inte en enstaka kompressor 
eller en booster eller en rigg 
eller en hammare, säger John 
Shen, Atlas Copcos produkt-
chef i Kina för divisionen 
Portable Energy. 

QINSHUI LANYAN köpte 
en fordonsmonterad borr-
rigg från Atlas Copco, och 
dessutom en tillhörande mo-
bil luftkompressor. Med den 
nya utrustningen kan företa-
get borra 400 till 500 meter 
djupa brunnar på bara fem, 
sex dagar. Det motsvarar en 
tredjedel av tiden för traditio-
nella riggar. Samtidigt som 
borrningshastigheten ökar 
med 300 procent, minskar lö-
nekostnaderna med två tred-
jedelar. Borrningssystemet 
minskar även gruvdriftens 
miljöpåverkan. Senare har 
Qinshui Lanyan, ett lokalt 
dotterbolag till den nationella 
Jincheng Coal Mine-koncer-
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Gula fl oden, Huang 
He, fl yter genom 
Shanxi-provinsen 
och ner i vattenfallet 
Hukou.
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Full gas
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nen, köpt ytterligare en upp-
sättning, med en fordonsmon-
terad borrigg och en mobil 
kompressor från Atlas Copco. 
Samma dotterbolag har också 
beställt en högtryckskom-
pressor, Hurricane, på 70 bar 
för att nå fyndigheter på 700 
till 800 meters djup och på 
platser där det är högt grund-
vattentryck.

FÖR KUNDEN har uppgra-
deringen av maskinparken 
lett till förbättrad lönsam-
het. Samtidigt bidrar detta 
till utvecklingen av en re-

nare energikälla som minskar 
mängden skadliga utsläpp. 
Metangas kan användas för 
att framställa el och bränsle 
till bilar, hushåll och indu-
strin. Gasen kan också an-
vändas i framställningen av 
ammoniak, formaldehyd och 
metanol. För Atlas Copco är 
detta ännu ett bevis på före-
tagets förmåga att möta kun-
dernas behov. 

– Vi är måna om våra kun-
der. De är det viktigaste vi 
har, och vi måste vara upp-
märksamma på deras behov, 
säger John Shen. 

VINNANDE TEKNIK
 När Qinshui Lanyan 

år 2008 köpte fordons-
monterade borriggar och 
kompressorer från Atlas 
Copco var det först och 
främst en bra affär ef-
tersom man ökade pro-
duktiviteten och mins-
kade lönekostnaderna. 
Men tekniken med tryck-
luftsdriven sänkborr-
ning var även ett bra val 
ur ett miljömässigt och 
socialt perspektiv. Tack 

vare effektivitetsökning-
en på 70 procent minska-
de miljöpåverkan jämfört 
med traditionella borr-
metoder, och arbetsplat-
sen blev mindre stressig 
och mer säker. 

– Alla inblandade tjä-
nar på det, säger John 
Shen, Shanghai-baserad 
produktchef för Atlas 
Copcos division Portable 
Energy i Kina. 

” Att använda tryckluftsdriven 
sänkborrning var även ett bra 
val ur ett miljömässigt och 
socialt perspektiv tack vare 
effektivitetsökningen på 70 
procent.” 

Självförsörjande, an-
passningsbar och kraft-
full. Den fordonsmon-
terade borren är byggd 
för att vara produktiv 
och effektiv.

John Shen, produktchef för Atlas Copcos 
division Portable Energy i Kina.
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vattnetvattnet
Ringar på 

STATISTIKEN ÄR OBARMHÄRTIG: 
över en miljard människor saknar i dag 
tillgång till rent dricksvatten och 2,5 mil-
jarder saknar sanitära anläggningar. Varje 
år dör nästan två miljoner människor av ut-
torkning på grund av diarré. Var femtonde 
sekund dör ett barn i sjukdomar som kunde 
ha undvikits om vattnet hade varit renare. 
Vattenbrist skördar fl er dödsoffer än tuber-
kulos, malaria och aids tillsammans.

För 27 år sedan sporrade liknande drama-
tiska förhållanden några anställda på Atlas 

Copco till att grunda Vatten åt Alla, en väl-
görenhetsorganisation som arbetar för att 
säkerställa rent dricksvatten i utvecklings-
länder. I dag har Vatten åt Allas budskap, 
att rent vatten är en mänsklig rättighet, stöd 
från över 4 000 medlemmar som samlar in 
pengar till åtgärder genom frivilliga bidrag 
från Atlas Copcos anställda. 

Pengarna överförs till lokala samarbets-
partner som gräver, borrar eller skyddar 
brunnar och källor i länder där det råder 
brist på rent dricksvatten. Allt sedan orga-

nisationen grundades har Atlas Copco bi-
dragit ekonomiskt genom att matcha bidra-
gen från de anställda. Från och med januari 
2011 dubblar företaget detta påslag. 

– Femtio kronor i månaden kan ge håll-
bar dricksvattenförsörjning åt mer än 30 
människor. När det nu ökar med 200 pro-
cent kommer varje enskilt bidrag att göra 
en stor och viktig skillnad, säger Mikael 
Lorin, ordförande för Vatten åt Allas 
svenska avdelning.

I januari 2011 var det också premiär för 
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vatten, men bara en bråkdel av 

Tre fjärdedelar av jordens yta täcks av 

en procent är sötvatten och ännu 

mindre är drickbart. Vattenbrist är ett 

allvarligt problem, och värst är det 

i utvecklingsländerna. Den ideella organisationen 

Vatten åt Alla drivs av Atlas Copcos 

UTBLICK /  vatten åt alla
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vattnet

HJÄLP VÄRLDEN ÖVER
 Vatten åt Alla startar projekt i 

länder där problemen med vatten-
brist, föroreningar, översvämningar 
och torka är som värst. Hittills har 
över en miljon människor i Asien, 
Sydamerika och Afrika fått tillgång 
till drickbart vatten tack vare Vat-
ten åt Alla.

Vatten åt Allas webbplats; http://www.wa-
ter4all.org/se/. Här fi nns information på 
sju språk om organisationen, dess samar-
betspartner och lokala projekt. Men Vat-
ten åt Alla nöjer sig inte med en ny webb-
plats och ökade bidrag från företaget utan 
är ständigt på jakt efter sätt att förbättra 
verksamheten.

– Det fi nns mycket vi kan göra för att bli 
bättre, säger Mikael Lorin.

Framför allt försöker Vatten åt Alla vär-
va nya medlemmar för att kunna hjälpa 

fl era människor i nöd.
– Om vi kan få ut budskapet om hur en 

liten insats kan göra stor skillnad och visa 
bidragsgivarna vad deras pengar går till, 
tror jag att antalet medlemmar kommer att 
öka rejält, säger Mikael Lorin.  

www.atlascopco.com  ACHIEVE 2011   59

anställda och försöker hjälpa till där nöden är som störst.

” Rent v atten 
är en mänsklig 
rättighet.”

Vattenbrist tvingar människor att både tvätta sig i och dricka vatten från smutsiga källor. 

Läs mer på: 
water4all.org
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Utblick / group event

TexT atlas copco foTo atlas copco

Utmaningen är densamma för alla storföretag – att 
förvalta en gemensam företagskultur och få alla att 
arbeta mot samma mål. Den utmaningen blir om 
möjligt större när cheferna har 40 olika nationaliteter 
och företagets verksamheter återfinns i mer än 80 
länder. Därför har Atlas Copcos stora chefsträff, 
Group Event, som arrangeras med några års mellan-
rum blivit så viktig för företaget.

Global gemenskap

När Närmare 500 av Atlas Copcos 
chefer träffades i Stockholm i juni var hu-
vudfrågan: Hur ska vi säkerställa att Atlas 
Copco blir en ännu mer kundfokuserad or-
ganisation som ständigt är First in Mind—
First in Choice®? En annan viktig uppgift 
för deltagarna var att umgås och lära av 
varandra.

– Eftersom förändring åstadkoms av 
människor är det viktigt att träffas på det-
ta sätt. Människor presterar bäst när de fått 
umgås och lära känna varandra. När che-
ferna i en global decentraliserad organisa-

tion samlas på det här viset får vi en unik 
möjlighet att samordna våra visioner för 
Atlas Copcos framtid, baserat på vilka fö-
retagets fokusområden är i dag och i mor-
gon, säger Ronnie Leten, Atlas Copcos VD 
och koncernchef.

Åhörarna representerade själva ett av 
koncernens fokusområden, nämligen 
mångfald bland cheferna vad gäller natio-
nalitet och kön. Ronnie Leten slog fast att 
det är nödvändigt att fokusera på mångfald 
och inre rörlighet för att bibehålla en hög 
kompetensnivå inom företaget.  
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(Ovan) Fyra generationer VD:ar har 
använt Atlas Copco-boken som ett 
stöd för att befästa företagets värder-
ingar och koncernens övergripande 
uppgift och vision. Under koncern-
evenemanget 2011 påminde Ronnie 
Leten om bokens nyckelbudskap.
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DAKAR RALLYT 
ÄR ETT 

AV VÄRLDENS 
TUFFASTE 
TERRÄNG-
RALLYN.

I etapp efter etapp 
rusar deltagarna 
fram över berg 

och dalar, genom 
öknar och längs 

kuster för att 
vinna den 

åtråvärda trofén.

GRÄNSERNA
TÄNJER PÅ TEXT JEAN-PAUL SMALL FOTO PROAUTOSPORT.KZ

 För ett antal år sedan beställ-
de KAMAZ en utvärdering av 
sina produktionsanläggningar 
från Atlas Copco. 

– Vi mätte KAMAZ energi-
förbrukning, och baserat på 
uppmätta data gav vi förslag på 
vilka maskiner som skulle pas-
sa bäst, säger Andrej Martynov, 
branschansvarig på ZAO Atlas 
Copco i Ryssland. 

Bland annat installerades sju 
nya Atlas Copco ZH-kompres-
sorenheter.

– De använder den mest avan-

cerade tekniken, högteknologis-
ka luftkompressorer och system 
för styrning av verkningsgraden, 
säger Islamgarej Sjigapov, vice 
VD och teknisk chef på KAMAZ.

Kärnan i den energibesparan-
de lösning som Atlas Copco fö-
reslog består av en decentralise-
ring av tryckluftstillförseln. Nya 
energisnåla kompressorer från 
ZH-serien och kyltorkar från FD-
serien installerades. Totalt hjäl-
per de sju nya kompressorerna 
till att minska energiförbruk-
ningen på KAMAZ markant.

AVANCERADE ENERGILÖSNINGAR

RYSSLAND / minskad energiförbrukning
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ÅRETS DAKARRALLY var det 
32:a i ordningen.  2011 gick rallyt 
för tredje året i rad genom Argen-
tinas och Chiles omväxlande land-
skap. Över 500 bilar, motorcyklar, 
fyrhjulingar och lastbilar slogs om 
tätplatserna på en 9 500 kilometer 
lång tävlingssträcka genom under-
bart vacker natur.

Efter målgång i Buenos Aires 
2011 klev lastbilsföraren Vladimir 
Tjagin från Ryssland upp på prispal-
len för sjunde gången och han har 
därmed vunnit fl est segrar i samma 
kategori i rallyts historia. Att han 
körde en lastbil från KAMAZ kom 
knappast som en överraskning. 
KAMAZ lastbilar har vunnit last-
bilsklassen i Dakarrallyt tio gång-
er, ett rekord, och i år tog KAMAZ 
lastbilar hem de fyra av de första 
fem placeringarna. Vad är hemlig-
heten bakom KAMAZ framgångar? 
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Självklart krävs det en skicklig fö-
rare och ett kunnigt supportteam för 
att vinna men KAMAZ totala domi-
nans verkar dessutom bero på inno-
vativ utformning och ständiga tek-
niska förbättringar. Vinnarbilarna 
är i grunden samma som standard-
modellerna men de monteras inte på 
de vanliga produktionsbanden utan i 
en egen fabrik där kompressorer och 
verktyg från Atlas Copco används 
vid olika monteringsmoment.

URSPRUNGLIGEN BYGGDES 
KAMAZ bilar för den ryska armén 
och 1976 rullade det första fordo-
net ut från fabriken i Naberezjnyje 
Tjelny i Tatarstan, som idag ligger 
i Ryssland. KAMAZ tunga lastbi-
lar exporteras idag till hela världen, 
bland annat till Östeuropa, Latin-
amerika, Kina, Mellanöstern och 
Nordafrika. Med 70 000 anställda är 

KAMAZ för närvarande den största 
lastbilstillverkaren i Ryssland och 
OSS (Oberoende staters samvälde). 
Företaget är även världens åttonde 
största tillverkare av dieselmotorer. 

Det ställs höga krav på verktygen 
i fabriken i Naberezjnyje Tjelny, 
och de fl esta av dem kommer från 
Atlas Copco.

– Det är utrustningen i världs-
klass från Atlas Copco, kompresso-
renheter, tryckluftsdrivna verktyg 
och elverktyg, som under fl era årti-
onden bäst har uppfyllt våra produk-
tionsbehov. Vårt samarbete med At-
las Copco är mycket viktigt, säger 
Islamgarej Sjigapov, vice VD och 
teknisk chef på KAMAZ.

KAMAZ gör mycket mer än att 
tillverka rallyvinnare. För närva-
rande består produktportföljen av 
över 40 olika lastbilsmodeller med 
50 standardmodifi kationer för olika 
behov, samt släp, bussar, traktorer, 
motorer och kraftenheter.  

STRYKTÅLIG
Lastbilsmodellen KAMAZ Master är 
specialkonstruerad för att kunna kö-
ras i svårtillgängliga områden. Den 
är anpassad till klimatzoner med ex-
trema temperaturskillnader (-30°C 
till +50°C), och den robusta utform-
ningen gör den till ett perfekt val för 
terrängtävlingar som Dakarrallyt.

Från Argentina via Chile 
till Peru och tillbaka. 
De tretton etapperna i 
2011 års Dakarrally bjöd 
på fantastiska vyer och 
terrängkörning som inte 
liknande något annat.

Med 70 000 anställda är KAMAZ 
för närvarande den största lastbils -
tillverkaren i Ryssland och OSS.
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Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

Vill du göra skillnad?

Nu får du chansen. Efter 140 år i branschen går Atlas Copco fortfarande i bräschen för 
hållbar industriell utveckling. Vi är ledande inom produktivitet och ergonomi för industri-
verktyg. Vår avancerade teknik fortsätter att mekanisera gruvindustrin världen över. Atlas 
Copcos kompressorer hjälper industrin att spara energi och minska koldioxidutsläppen. 
Kort och gott, vi tar initiativ och sätter nya standarder. 

Hur uppnår vi allt detta? Det korta svaret: genom våra anställda. De är vår mest värdefulla 
resurs och det är de som gör skillnaden. Atlas Copcos företagskultur grundas på lojalitet 
och samarbete och vi tar din yrkesmässiga utveckling på största allvar. Det är bara du som 
sätter gränsen för vad du kan uppnå. I gengäld litar vi på att du tar din del av ansvaret för 
företagets framgång.

Detta är på fem kontinenter drivkraften för de mer än 30 000 anställda hos Atlas Copco 
som servar kunder över hela världen. 

Du kan göra skillnad. Utforska möjligheterna inom Atlas Copco-gruppen på 
www.atlascopco.com/careers
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