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HÅKAN BUSKHE

redaktören

Ny och gammal
på Saab
Jag heter Maria och jag är ny redaktör för Spirit. En rolig utmaning
som redan till detta mitt första nummer bjöd på en del spänning. I elfte
timmen fick jag lyfta ut en del av
innehållet på sidan 6 för att få med
den glädjande nyheten om miljardordern på övervakningssystem.
Ny på jobbet är också Saabs vd,
Håkan Buskhe. I intervjun med Håkan på sidan 12 får du bland annat
veta att han vill bidra med tydligare
mål och syfte för Saabs verksamhet
och att han tar hand om familjens
hästar på sin fritid. En som inte är
ny på jobbet är Tommy Ingvarsson.
Han har arbetat i 50 år på Saab och
tycker fortfarande att det är roligt.
Läs mer om honom på Vem & Vadsidorna.
En av Saabs strategier för framtiden säger att vi måste ha en effektivare organisation. Fördelarna
med att till exempel enas om gemensamma system och arbetssätt
blir efter hand allt tydligare och har
lett till större fokus på och möjlighet
att göra ”de roliga sakerna”. Några
som anser det är medarbetarna
som Spirit träffade för att diskutera
Saabs affärsplan. Läs vad de tycker
på sidorna
14-15.

Maria Hökbåghe, chefredaktör
maria.hokbaghe@saabgroup.com
Saab förser den globala marknaden med
världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar
till civil säkerhet. Saab har verksamhet och
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny
teknologi för att möta kundernas förändrade
behov. Saab har 13 200 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 24,5 miljarder
kronor. Forskning och utveckling motsvarar
nära 20 procent av omsättningen.

Rakt på sak …
Först av allt vill jag säga hur väldigt glad jag är över det
mottagande och den introduktion som jag fått på Saab.
Jag tycker att jag har fått en bra första ”doft” av Saab
(vinkännare säger att doften av ett vin ger 70 procents
träffsäkerhet för att kunna uttala sig också om smaken)
och jag tycker att det lovar väldigt gott.
l Jag gillar rubriken på den här
krönikan – rakt på sak.

14 Saabs affärsplan
Presentationerna av Saabs affärsplan pågår för fullt. Några menar att framtidstron
är tillbaka på företaget men att det på vissa håll fortfarande känns lite skakigt.
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Vit skjorta på jobbet

Inom tre år ska Nordamerika bli Saabs
största marknad med runt 1000 medarbetare.

Det ställs allt högre krav på att alla inom
företaget arbetar för att förbättra kassaflödet. Men vad är ett kassaflöde egentligen?

Björn ser en koppling mellan sitt arbete
som projektledare och sin fritidssysselsättning gitarrbygge.

Konstruktionsmiljön för en ingenjör idag
och på 50-talet är verkligen väsensskild.
Hur klarade man sig utan datorer?
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Det är nog så jag uppfattas. Jag tycker också att
det är väldigt viktigt att nå resultat. Personligen
vill jag bidra med något särskilt till varje arbetstimme och jag tycker att man i varje stund
måste göra så gott man kan. Det är en realitet
i den värld vi lever i att ingen av oss kan leva
på förra veckans resultat.
l Vi ses!
I november har jag satt ett mentalt avslut för
min introduktion. Då ska jag vara mer klar
över vad jag vill göra som vd och hur. Jag
kommer att resa mycket ute i världen, nära
affärerna, men det finns också massor av
verksamheter och medarbetare som jag
behöver lära känna och det ska jag göra
så fort jag hinner med.
Min far sa: ”man kan inte vara fastighetsskötare genom att alltid ta hissen upp till
högsta våningen”. Så vi kommer att ses,
på något sätt!
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l l l l RAPPORT FRÅN UTVECKLINGENS FRAMKANT

TEKNIK I VÄRLDSKLASS
LEDS finns i tre varianter och LEDS 150, som är under
utprovning, röner redan ett stort intresse på marknaden.

Svaret heter LEDS

Snabb som
blixten
Ett antal millisekunder är allt som behövs. Under den tiden har LEDS,
Land Electronic Defence Systems, upptäckt och avgjort hotbild, valt
motmedel och därmed skyddat ett stridsfordon mot angrepp.
Text: Evakarin Nilsson

Foto: BAE Systems Hägglunds

L

EDS snabba reaktionstid gör
att granat- och robotbeskjutning på så korta avstånd som
20 meter kan avvärjas, men
innebär också att allt i systemet måste
vara förprogrammerat. Kunden får ett
grundpaket, programmerar sedan in
hotbild och väljer vilket motmedel som
ska användas i olika situationer. Det
finns också möjlighet att filtrera bort
sådant som inte utgör något hot, till
exempel beskjutning från eldhandvapen.
LEDS består av flera delar; sensorer,
styrenhet, kraftförsörjning och kastare.
Kastaren kan laddas med upp till sex
motmedelspaket i form av rök eller granater. Systemet känner av vilket hot det
handlar om och väljer motmedel utifrån
den inprogrammerade hotbilden. Varje
fordon har vanligtvis två kastare.

Stridsfordon finns i många olika

varianter, men en grov indelning skulle
kunna vara i lätta och tunga. En lätt
stridsvagn väger 20–30 ton, en tung det
dubbla.
– Jämfört med en tung stridsvagn,
till exempel Leopard, är ett lättare
stridsfordon, som Piranha, inte lika
känsligt för underlaget i terrängen och
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kan även transporteras på ett helt annat sätt. Prislappen är också betydligt
lägre. Nackdelen är ett sämre skydd mot
beskjutning från pansarvärnsrobotar
och granater. Svaret från Saabs sida
heter LEDS, säger Pär-Åke Anderkrans,
marknadsansvarig för LEDS i Europa
inom affärsområde Electronic Defence
Systems.
Saab marknadsför idag LEDS i tre
varianter. LEDS 50 består i princip av
laservarnare som är kopplade till befintliga rökkastare. Systemet är sålt till
Hägglunds och är operativt på Stridsfordon 90 i Holland. LEDS 100 är ett så
kallat ”softkill-system”. Det innebär att
de motmedel man kan välja mellan är
olika former av rök såsom laserskyddande rök eller vit rök.
LEDS 150 är ett så kallat ”hardkillsystem” vilket innebär att man kan välja
att som motmedel använda både rök
och granater eller bara det ena eller det
andra. Systemet är under utprovning
och det röner redan ett stort intresse
från många kunder.
LEDS utvecklas och produceras
av affärsområde Electronic Defence
Systems i Centurion. l
SPIRIT 3.2010
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l l l l JORDEN RUNT I SAABS VÄRLD

SAAB RUNT
Saabs bidrag
gör skillnad

miljardorder

Saab är en värdig partner

Efter en vädjan från Pakistans ambasadör
i Sverige har Saab bidragit med ett vattenreningssystem till det översvämningsdrabbade Pakistan.
Vattenreningssystemet, som nu har installerats av två Saab-medarbetare utanför Jamshoro i Sindhprovinsen i Pakistan, är ett CSRinitiativ där Saab står för alla kostnader.
Systemet har kapacitet att försörja omkring
20 000 personer dagligen med vatten. I anslutning till reningsverket, som står uppställt
vid Indusfloden, kommer man i huvudsak att
fylla tankbilar för att distribuera vatten till de
olika lägerdelarna. En 5 000 liter stor tank
sattes också upp med ett tappställe för dem
som befinner sig närmast reningsverket.
– Känslan av att se att det var rent vatten
i de drabbade människornas behållare och
inte det grumliga flodvattnet de hade innan
vi satte upp reningsverket var faktiskt helt
obeskrivlig, och det känns verkligen att vår
insats gjort skillnad, säger Benny Ståhl, från
Saab i Östersund.
Förutom leverans och installation tillkom
även initial support och utbildning på plats.
Innan hemresa skedde en överlämningsceremoni, och för vattenreningsverket ansvarar nu den pakistanska armén.

Måndagen den 4 oktober gick Saab äntligen
i mål efter en lång upphandlingsprocess, och
tecknade ett mångmiljardskontrakt för flygande
övervakningssystem.
– Det har varit många turer, sa Karl Lyth, som är
divisionschef för LSI programmes på Security
and Defence Solutions, i ett kort tal då orderingången samma dag firades på Saab i Järfälla.
Han riktade ett varmt tack till kampanjteamet
och berömde dem för deras uthållighet.
Kampanjledare Björn Ahlberg, nyss hemkommen med kontraktet under armen, anslöt sig till
firandet och tog sig tid att prata mer om affären:
– Vi har länge förstått att den här affären
skulle få en jättestor betydelse för hela Saab.
Ordern betyder framförallt fortsatta arbetsmöjligheter för alla dem som gjort ett fantastiskt arbete
med flygande övervakningssystem till Pakistan,
och som behöver nya utmaningar nu när det programmet går mot sitt slut.
Att Saab skulle gå vinnande ur upphandlingsprocessen var det sällan någon tvekan om.
– Vi har varit exklusiva i upphandlingen. Med
andra ord så har vi aldrig haft några konkurrenter. Ändå tar det tid.
– Kunden sökte en värdig partner. Det kräver
relationsbyggande åtgärder och tålamod. Det är
svårt att lyfta fram någon ur ett kampanjteam så
kompetent som detta. Dock kan jag säkert säga
att utan Mikael Cadier, vår man i landet, hade vi
aldrig tagit hem affären, säger Björn.

Beställningen omfattar leverans av systemet Saab 2000 AEW&C (Airborne Early Warning & Control), som
består av flygplanstypen Saab 2000 utrustad med det avancerade radarsystemet ERIEYE. Kontraktet
omfattar även markutrustning, logistik och supporttjänster.

Björn berättar också att kampanjteamet nu
kliver ur överdragskläderna och börjar driva
projektet.
– Tack vare den långa väntan är vi mycket väl
förberedda och är i princip startklara. Nästintill
alla tjänster i projektteamet är bemannade och vi
har även hunnit med ett antal generalrepetitioner
av projektmöten – både med och utan kund.

Nu är det full fart som gäller!
Mikael Cadier, som har varit med i processen
från start och är den ende som varit verksam på
plats i kundlandet under hela upphandlingen, får
beröm från både Karl Lyth och Björn Ahlberg för
sin otroliga insats.
– Det känns fantastiskt. Det har varit en lång
och tidvis jobbig resa. Även om det gått upp

Saabs nya miljöutbildning

och ner så har jag alltid i grund och botten trott
på att det skulle gå. Jag känner samtidigt en
otrolig lättnad. Att ha ambitionen att vilja slutföra
innebär ju också en press. Det kan jämföras med
att springa i mål efter ett maraton. Det Saab har
gjort är helt unikt och att få vara med över mållinjen känns helt otroligt.

En ny obligatorisk miljöutbildning som riktar sig till alla
medarbetare inom Saab har
tagits fram. Den har tagits
fram för att öka medvetandet om vår miljöpolicy, vårt
miljöarbete, viktiga miljöfrågor och hur man kan få
mer information. Utbildningen,
som är interaktiv, finns på Kompetensportalen uppdelad i två avsnitt,

Genombrottsorder från FN

k o r ta n y h e t e r

A380 landade på Arlanda
Den 15 september premiärlandade
världens största passagerarplan,
Airbus 380, på Arlanda. Anledningen till gigantens besök var att
operatören Lufthansa ville ta en av
sina två A380:or på en tur mellan
Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors och Oslo. Saab står bakom
den 32 meter långa vingbalken på
planet. Karin Bergqvist på Saab är
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en koncerngemensam och en
affärsområdesspecifik. Utbildningen
tar bland annat upp miljöledning
enligt ISO 14001, ansvar,
miljömål och miljölagstiftning. Affärsområdesdelen
går in på lokala miljömål,
regelverksdokument, lagar
och miljöorganisation. Hela
utbildningen tar cirka 30 minuter
att genomföra.

en av dem som fått tillfälle att
resa med A380:
– Jag var på hemväg från min
Tryggve Holm-stipendieresa i
Sydafrika och tyckte att det var
ett ovanligt flott flygplan jag åkte
med. Det var först vid hemkomsten, när jag fick en liten pin som
minne, som jag förstod att det
var A380 jag hade rest med!

Combitech säkrar val i Norge

NLAW till Luxemburg  

Under våren 2011 kommer norrmännen i ett antal fylken (län) att kunna
rösta elektroniskt i kommunal- och
fylkesvalet. Combitech har fått i
uppdrag av det norska kommunaloch regionaldepartementet att granska de lösningar som krävs för att
det elektroniska röstningssystemet,
som en norsk aktör har skapat, ska
bli helt säkert.

Den korträckviddiga pansarvärnsroboten NLAW har beställts av
Luxemburg som blir den fjärde
kundnationen. Landets försvar får
därmed en antistridsvagns- och
självförsvarsförmåga. NLAW är
gemensamt utvecklad för Sverige
och Storbritannien och systemet
har nyligen tagits i bruk av försvaret
i båda dessa länder samt i Finland.

Förenta Nationerna, FN, är
en ny central marknad som är
mycket viktig för Saab. Under
sommaren fick Saab en beställning från FN värd drygt 5,5 miljoner US-dollar. Åtagandet gentemot FN innebär att Saab ska
leverera underhåll och tekniska
tjänster till FN:s arbete i Östafrika. Kontraktet togs hem i
hård konkurrens och Saab har

redan tillsammans med kunden
identifierat en mängd följd- och til�läggsaffärer som kan bli aktuella.
– Första fasen i projektet är nu
avslutad och arbetet har flutit på
bra. Nu fortsätter vi med nästa fas
och totalt kommer vi att finnas i
Afrika under två år med option på
ytterligare två år, säger biträdande
projektledaren på Support and
Services.
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Resultatet från vårens medarbetarenkät leder nu
till nya aktiviteter för att stötta det fortsatta förändringsarbetet. Och mycket hänger på Saabs chefer
eftersom enkäten tydligt visar att närmaste chefen
har medarbetarnas stora förtroende.
     – Cheferna är de viktigaste budbärarna och ambassadörerna för det fortsatta förändringsarbetet,
säger Mia Nilsson, chef för Employer Branding.
Text: Caroline Engvall

Foto: OEM Images och Magnus Liam Karlsson

Illustration: Erik Roos

SPIRIT 3.2010

9

FOKUS: medarbetarenkäten

Mia Nilsson och Åsa Helldén
Ruocco ska i samverkan mellan
HR och Group Communications
arbeta för att Saabs chefer ska
bli duktiga ledare.

l l l l fråga fyra

Saab genomgår för närvarande ett stort förändringsarbete. Tycker du att du förstår varför?

Röster i Saab:

llll

”Hög stolthet över produkterna etc.,
men vi behöver fortsätta sätta fokus på
framtidstro. Vi har en linje, en strategi och det
är viktigt att vi fortsätter kommunicera kring
vilka utmaningar och möjligheter som finns.
Det är också viktigt att som medarbetare
förstå sin del i helheten.”

R

våras visade ett stort intresse av att få ta del av
stolthet ger det bättre förutsättningar
esultatet av årets medarbeKänns det som om cheferna
medarbetarnas synpunkter.
för företagets framgång. Är jag stolt över
tarenkät presenterades för
kan det idag?
det jag gör känner jag mig som en del
Saabs medarbetare i maj
– Många är duktiga, men vi fortsätter
av helheten och känner att vi jobbar
och juni. Sedan dess har
med vår satsning på att stärka våra chefer i
Utifrån årets sammanställda resultat ska
mot ett gemensamt mål, säger Åsa
också alla chefer fått ta del av
kommunikativt ledarskap. Vi vill förse dem
Saab fokusera på främst tre områden; öppet
Helldén Ruocco, chef för Internal
svaren i sina respektive chefsutvärderingar.
med kunskap, metod och coachning. Detta
och förtroendefullt klimat, öppenhet för
Communications. Hur ska då Saab
Undersökningen visar att man ofta har högre
sker i samverkan mellan HR och Communiförändringar samt stolthet och framtidstro.
jobba för att lyfta upp de områden som
tilltro till den egna chefen än för dem som
cations och arbetet kommer att intensifieras
sjunkit i medarbetarundersökbefinner sig ”längre bort” i organisationen.
under 2011. Vi måste ha respekt för att
ningen? På vissa håll sätter man
För cheferna är medarbetarrösten som
förändringsarbete tar tid, och att
Röster i Saab:
upp tydliga, mätbara mål
undersökningen medför guld värd.
det är oerhört viktigt att förstå
som man vill uppnå, och
– Man vill lyssna på medVARFÖR det görs, säger
på andra håll fokuserar
arbetarna som ju är styrkan
Åsa.l
”Jag är imponerad av hur våra
man
på
enskilda
förbätti organisationen. Alla som
chefer hittills har tagit emot de synringsområden, som till
svarar bidrar till utveckling
punkter
de fått på sitt ledarskap och verkliexempel chefscoaching.
och förbättring, eftersom
gen gjort något konstruktivt av dem. Detta
– Varje affärsomresultatet slår igenom direkt,
Röster i Saab:
råde har tagit fram
säger Mia Nilsson.
har exempelvis lett till att flera av våra
handlingsplaner,
chefer i år förbättrat sitt resultat
men man möter
I årets enkät framkom en del
”Fokus inom vårt affärsområde är på
på samtliga områden.”
behoven på olika sätt
alarmerande signaler som kräver
ORDERINGÅNG och vi tror att så snart det
och utifrån var man
extra fokus. På påståendena ”Samarbelossnar, och vi får våra kontrakt, kommer mycket
befinner sig i dagsläget. Som
tet inom Saab kännetecknas av prestigelösav framtidstron tillbaka. En linje vi hållit är att
gemensam nämnare ses chefernas
het” och ”Saab är ett företag som har framSåväl
betydelse och viktiga roll i såväl
tiden för sig” hade värdena sjunkit kraftigt.
framtidstro som
skapa krismedvetenhet i organisationen, att
kommunikation och förmåga att
Därför har det genomförts dialogmöten på
stolthet är viktiga demedarbetarna i sina beslut ska vara
vara lyhörda, som att fånga medarbealla nivåer i företaget om resultaten. Återlar för att vara ett starkt
medvetna om de ekonomiska
tarnas drivkraft och skapa engagemang,
kopplingen av det arbetet har också presenoch attraktivt företag.
konsekvenserna.”
säger Mia.
terats för Saabs koncernledning, som redan i
– Om medarbetarna känner
llll

llll
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Patrick Henriksson, Lean-ansvarig
inom Produktion på Aeronautics
– Ja, vi kommer alltid att behöva förändras och det är viktigt att ledarna förklarar att det är det normala läget och
inte något att oroa sig för. Får alla
tid att reflektera kring vad det innebär för en själv, tror jag tryggheten
ökar. Det finns mycket som kan
göras effektivare och Operational
Excellence är ett bra initiativ.
Men man får inte ta bort möjligheten
att påverka och förbättra sitt arbete.
Annie Martinsson Cardell, projektledare
för ytradar inom EDS i Göteborg
– Jag vet om att det genomförs ett förändringsarbete med målet att ensa
vårt arbetssätt för att bli effektivare
och på det sättet mer konkurrenskraftiga. Förändringsarbete gör ofta
ont om man inte förstår varför och
om målet är otydligt. Det är viktigt
att det i spartider finns tid för perioder av återhämtning.
Per Bergström, systemingenjör,
Support and Services
– Att ”knåda ihop” flera gamla stora försvarsindustrier till en helhet är ingen
enkel process, och beroende på var i
organisationen man befinner sig kan
det vara svårt att alltid uppleva den
som positiv. Informationen, för att
jag som person ska få förståelse
för förändringsarbetet, är svår att få
grepp om. Den information som jag
lätt hittar, tenderar att vara alltför
generell och abstrakt.
Gunilla Stomberg, chef för LSI Competence
inom Security and Defence Solutions
– Ja. För mig är det tydligt vart vi vill och
vilken kultur vi behöver för att nå dit men
mindre tydligt vad vi ska göra och hur.
Vi behöver fokusera mer på vissa
områden/marknader och våga välja
bort andra. Vi behöver hitta ett sätt
att ta större åtaganden från vår
svenska kund. Att vi är ett Saab är
viktigt. Det blir tydligt när man som
jag sitter i projekt som spänner över
flera områden. Det hade varit betydligt
lättare om vi hade haft gemensamma processer, rutiner, anställningsvillkor med mera.
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MÖTE MED
Håkan Buskhe

Vill komma till
resultat – snabbt!
”Vad ska vi göra, vad vill du veta?” Håkan Buskhe lutar sig ivrigt
framåt när intervjun börjar för att inte förlora tid och fokus. Är
det en personlig egenskap som präglar hans ledarstil, kanske?
Text: Björn Stafstedt

Foto: Per Kustvik

J

Håkan Buskhe
Ålder: 46 (fyller 47 i
november)
Familj: Ja, fru, tre
döttrar (22, 19 och 10),
tre hästar, och en hund.
Bor: Pendlar. Skriven i
Falkenberg, men familjen
flyttar upp till Stockholm
till våren.
Bakgrund: En bred karriär. Har varit på flera
olika företag och typer
av chefsposter. Kommer närmast från E.ON
där han varit vd för E.ON
Sverige och koncernchef
för E.ON Nordic med
verksamhet i Norden och
Polen. Teknisk licentiat
från Chalmers.
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o, jag vet att jag kan uppfattas som bufflig,
eftersom jag ofta går rakt på sak. Men jag
är starkt resultatinriktad, jag vill komma
till målet! Att vara rak behöver inte betyda att man är hjärtlös. Mitt ledarskap bygger på
insikten att ”tillsammans lyckas vi bättre”. Vi har
alla olika egenskaper och åsikter och det är jättebra. Själv har jag ju under flera år i E.ON arbetat
med tyskar, som generellt sett ”bråkar” mer än vi
svenskar. Så jag är inte konflikträdd, men jag vet
samtidigt om att det inte heller är enbart min förmåga som avgör allt. Bra ledarskap gör stor skillnad och det handlar om att våga leda och samtidigt
vara prestigelös.
Bra ledarskap är viktigt vid förändringar. Beteende är en annan viktig del. Vad har du hittat för
företagskultur i Saab?

– Saab är ett företag med en stark position och
med en massa kompetens. Du ska inte tro att man
har latat sig fram till det som finns idag, det har
varit hårt arbete genom många och stora förändringar – ett fantastiskt track record.
Men jag har också märkt ett lite dåligt självförtroende. Till exempel så sitter stora grupper människor i långa och många möten under dagarna.
Det tyder på en osäkerhet och kanske också en
oklar organisation. Många verkar vilja veta vad
som egentligen gäller och om fattade beslut fullföljs. Jag hoppas kunna bidra till tydligare mål och
syfte – sätta referenspunkter så man vet var vi är
och vart vi är på väg.
Samtidigt har jag redan träffat många duktiga
medarbetare som är väldigt öppna. Man vet att
Saab tar fram produkter i världsklass och man är
trygg med att kunna gå från idé till produkt. Det är
en tydlig ingenjörskultur, men jag anar att det finns

en tvekan att ta steget framåt. Många verkar istället
avvakta. Jag har också sett att marknadsfokuset
i företaget som helhet inte är tillräckligt. I varje
möte, varje affär, när vi reser eller gör något – stort
som smått – måste vi ställa oss frågan; tjänar vi något på det här? Som helhet skulle jag också säga att
vi måste utveckla vårt entreprenörskap ännu mer.

”Vi ska bara göra
sådant vi är unika på”

Hur menar du då? Du verkar inriktad på att öka
försäljningen, så vad är det Saab ska tillverka?

– Vi borde naturligtvis sälja mer och det är
viktigt att också säga att vi ska sälja på egna meriter
och enligt det regelverk som finns. Mitt svar är att
vi bara ska göra sådant som vi är unika på och ligger i absolut världsklass! Vi ska förstärka det vi är
bra på och strunta i det som vi är dåliga på.
Samtidigt får vi inte döda entreprenörskapet i
företaget. Vi måste vara nyfikna och innovativa för
att överleva på sikt.
Det kan vara sant att jag pratar mycket om att
sälja. Men försäljning, lönsamhet och rationaliseringar hänger ihop. De är inte separata delar
där vi kan ägna oss åt det ena men strunta i det
andra. Ska vi lyckas måste vi ha intern verksamhet
i världsklass, liksom utveckling och produktion.
Alla processer måste fungera. Och resurserna för
detta skapar vi själva genom att göra affärer. Vi ska
leverera i tid, få in pengar och utveckla nytt!
En vd förväntas jobba långa dagar i högt tempo.
Hur bär du dig åt för att få balans i livet?

– Jag jobbar mycket men tycker balansen är
viktig, både för egen del och för företaget. Om de
enskilda medarbetarna är friska och klara i skallen
så är det naturligtvis bra för företaget. Själv jagar
jag en del, spelar lite golf, sköter om våra hästar
och, framför allt, är med min familj. Jag gillar inte
att vara ensam. l
SPIRIT 3.2010
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Saabs affärsplan
Framtidstro

Engagerande
att tillhöra en
helhet

Emma Lundholm, projektkontoransvarig, Taktiska system

Framtidstron är tillbaka på företaget, det tycker de
fyra medarbetare som Spirit har träffat i Linköping.
Men de är också överens om att det fortfarande
finns många utmaningar att övervinna.
Text: Maria Karlsson

Foto: Per Kustvik

E

mma Lundholm, Vibeke Kensing,
Marcus Frejd och Nedim Ramiz
jobbar alla på Aeronautics, som
var först ut att presentera Saabs affärsplan. Mycket av det som berättades kände
de till sedan tidigare. Men en del saker fick
ytterligare fokus.
– Det finns lite av en ”vinna eller
försvinna”-känsla. Det känns som om mycket
hänger på att vi får en ordentlig exportorder,
säger Nedim Ramiz.
– Ja, men också ett starkt fokus på befintliga kunder, vi ska inte sprida ut oss för
mycket, säger Emma Lundholm.

Kalléns tydliga framtidstro smittar av sig på
medarbetarna.
– Presentationen av affärsplanen ger mig
en större bild av min vardag, det är engagerande att känna att man tillhör en helhet,
säger Marcus Frejd.
– Det ökar verkligen känslan av delaktighet, tidigare har det inte förmedlats så
engagerat. Den här presentationen gav mig
mycket positiv energi, säger Vibeke Kensing.
Att presentationen ska öka framtidstron

bland medarbetarna är något som Ann Larsson, som har arbetat med framtagande av
presentationen, har hoppats på.

”Förändringarna har lett till större fokus på de roliga sakerna”
Att affärsplanen numera kommuniceras

direkt från affärsområdeschefen till alla medarbetare tycker de är positivt. Deras erfarenhet är att när det låg på varje chefs ansvar att
informera sina medarbetare fick affärsplanen
inte alltid så stort fokus. Dessutom tenderade olika chefer att ge olika tolkningar av
innehållet. De medarbetare som Spirit träffat
är överens om att affärsområdeschef Pontus
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– Vi vill att alla medarbetare ska känna till
vilka utmaningar vi står inför. De ska veta åt
vilket håll vi är på väg och känna sig delaktiga. Det ska vara kul att jobba här, säger hon.
Ett exempel på framtidstron tycker medarbetarna sig se i hur det talas om framtida
resurser. Tidigare fanns bara ett perspektiv
på några månader och man visste inte hur
mycket pengar som skulle komma efter det.

Vibeke Kensing, sektionschef, Radar & IFF

– Nu får vi inblick i ett längre skeende och
planerar längre fram, säger Marcus Frejd.
Samtidigt är de inte säkra på att alla medarbetare känner sig lugnade av den positiva
attityden.
– Orderna framöver är fortfarande inte
säkrade och det finns glapp i produktionen
längre fram, säger Emma Lundholm.
Vibeke Kensing instämmer.
– Det känns fortfarande lite skakigt och
osäkert.
Saabs strategichef Dan Jangblad är med-

veten om detta och är tydlig med vad som är
det viktigaste i planen.
– Sälj sälj sälj! Vi måste fokusera på marknadsföring så att vi kan säkra orderingången.
Vi vet att marknaden är tuff och kunderna
skjuter gärna på sina beställningar, nu måste
vi få kunden att komma till beslut. För att nå
detta mål menar han att Saab måste fortsätta
effektiviseras genom att harmonisera och

Marcus Frejd, delprojektledare Gripen NG

Nedim Ramiz, utvecklare Gripen, Delsystem AIU

standardisera sin verksamhet.
– Vi har inte råd att missa de synergieffekter som vi kan få genom ett enat Saab. Vi
har länge talat om att skapa ”ett Saab” men nu
gör vi det!

Det är något som medarbetarna är väl in-

förstådda med även om de påpekar att det
fortfarande är svårt att harmonisera de olika
affärsområdenas arbetssätt och kultur.
– Alla vet att vi ska tänka mer ”common
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Önskad position 2015
• Ökad försäljning, vinst och
kassaflöde.
• En starkare operativ närvaro på utvalda internationella marknader.
• En fokuserad portfölj med
marknadsledande produkter
som skapar förutsättningar
för system, lösningar och
tjänster.
• Ett effektivt och standardiserat Saab.
• Mest attraktiva arbetsgivaren
på våra utvalda marknader.
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good” och det blir mer och mer så. Men det
finns stora kulturella skillnader vilket gör att
det inte alltid är enkelt, säger Vibeke Kensing. Men det blir bättre. Emma Lundholm
tycker att inställningen bland kollegorna när
det gäller förändringar och effektiviseringar
är positivare nu än för något år sedan.
– Det är inte längre en belastning att förändra utan alla inser att det kan bli bättre, så
var det inte för ett år sedan, säger hon.
Nedim Ramiz tycker att effektiviseringarna har lett till att nya verktyg, bättre
arbetssätt och nya metoder har utvecklats.
Marcus Frejd håller med och poängterar att
förändringarna har lett till ett större fokus på
”de roliga sakerna”.
– Det blir mindre dokumentation och
mer av utvecklingsarbete och produktion,
säger han.
– Och numera hinner vi alltid klart till
deadline, så var det inte alltid tidigare, tillägger Nedim Ramiz. l
SPIRIT 3.2010
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SAAB-RESAN
Nordamerika
Alex Patterson på Support and Services i
Sterling, Virginia, ser till att beställda flygplansdelar finns hos kunderna nästa dag.

Saab erövrar
Nordamerika
USA och Kanada ska bli Saabs största marknad inom tre
år. Med ett nytt huvudkontor i Washington och en massiv
satsning på olika kundsegment och affärsområden räknar
man med stora framgångar på den amerikanska kontinenten som utgör halva världsmarknaden för försvar och civil
säkerhet.
Text: Lena Calderon

Foto: Pontus Höök

A

Vd Dan-Åke Enstedt hälsar välkommen till nya huvudkontoret i Washington. Härifrån styrs strategin nu när
Nordamerika ska bli Saabs största marknad.
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tt luften i Washington är het och klar
kanske är symboliskt för den massiva
satsningen på Nordamerika. Marknaden är het och det finns helt klart stora
möjligheter för Saab att lyckas på den
amerikanska kontinenten.
På Saabs kontor, som ligger centralt i den amerikanska huvudstaden, är det däremot svalt och luftigt. Sedan
april i år är detta huvudkontoret för all verksamhet i
USA och Kanada. Här ska alla fem affärsområdena finnas representerade i ett sammansvetsat team.
– Här finns en enorm potential. Vi är stolta över att
vara svenskar, men här ska vi bygga ett företag som till
största delen upplevs som amerikanskt, och det är viktigt för att lyckas här. Vi har ett bra rykte, fina produkter,
kunnigt folk och är en tillförlitlig leverantör. Efter sex
månader här ser jag ännu större möjligheter än när jag
kom hit i april, berättar Dan-Åke Enstedt som har flyttat
till Washington för att leda satsningen i Nordamerika.
Strategin, som slogs fast i juni, är redan vidareutveck-

lad i tio konkreta handlingsplaner för olika marknader
och kundsegment. Tillväxten ska ske genom organisk
tillväxt, partnerskap med amerikansk industri samt
fusioner och förvärv. USA och Kanada blir en marknad
i nära samverkan.
– Synergierna är betydligt större än skillnaderna.
Vi har stor nytta av erfarenheterna från Sverige eftersom våra länder har liknande utmaningar och behov,
säger Patrick Palmer, nybliven chef för Saab Technologies i Kanada. Saab har idag har ett par personer på
huvudkontoret i Ottawa och ett större team i Halifax,
som framför allt servar marinen med utrustning.
Men fler ska det bli. Totalt räknar man med att behöva vara cirka tusen personer i USA och Kanada inom
ett par år.
– Huvudkontoret i Washington kommer snart att
ha mellan tio och femton medarbetare. Det blir hälften
svenskar och hälften amerikaner, berättar John Belanger,
nytillträdd kommunikationsansvarig för den amerikansk-kanadensiska marknaden. Han har just flyttat
tillbaka till USA efter över tjugo år på Saab i Linköping.
SPIRIT 3.2010
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saab-resan: Nordamerika

John Belanger, flyttar hem som
nytillträdd kommunikationsansvarig i Nordamerika efter tjugo år i
Sverige.

Michael Höglund ska leda
satsningen på civil säkerhet
i Nordamerika.

Kevin Semon i Saab-planet
i entrén hos Saab i Sterling.
Kevin är customer support
supervisor och har jobbat
på Saab i 26 år.
Sterling, Virginia. Michael
Höglund berättar om planerna för Saab på marknaden för civil säkerhet. På
bilden syns Jane Morris,
Per Hammerin, Patrick
McGuiness, Michael Höglund och Jeff Rieckhkoff.

En annan av nyckelpersonerna är Michael Höglund

som ska leda satsningen på civil säkerhet. Vi träffar
honom på Support and Services i Sterling, Virginia, där
han just ska presentera sig själv för medarbetarna och
berätta om planerna för affärsområdet.
Perfekta gräsmattor och välansade rabatter omger
den moderna, stilrena tegelbyggnaden. Två flygplansmodeller svävar i den höga ljusgården, en Saab 340 och
en Saab 2000. Företaget bjuder på lunch och medarbetarna är samlade i konferensrummet.
– Jag har stora förväntningar och det ställs stora
förväntningar på mig, inleder Michael. Målet är att den
civila säkerhetsaffären ska stå för en betydande del av
vår omsättning i Nordamerika, och det kommer den att

göra, men det går inte över en natt. Jag har båda fötterna
på jorden och ska börja med att hitta samarbetspartners
och bygga relationer för att identifiera förvärv. Tanken
är att vi ska samarbeta med andra i olika win-winkonstellationer.
– Vad är egentligen civil säkerhet för oss på Saab?
undrar en medarbetare.
– Fokus är på kontrollrummet, sensorer och integrationen av dessa. Vi ska bygga system som passar
användarnas behov. De finns på flygplatser, i övervakningsrum på fängelser, hos polisen, längs kuster
samt hos räddningstjänsten. Vi skapar smarta system
tillsammans med andra företag, som levererar övervakningskameror, alarm, radar, virtuella staket, datorer och

andra hårdvaror. Genom effektivare lösningar kan kunderna spara pengar, till exempel genom att de behöver
färre vakter.
– Vi är inte en lågprisleverantör och vi behöver utbilda våra kunder för att de ska förstå nyttan med våra
avancerade system och hur de både får ökad säkerhet
och kan spara pengar i slutändan. Jag kallar det konsultativt säljande.
– Vi har bra produkter och marknadsföring. Här i
Nordamerika har vi redan samarbetspartners, bra referenser, leads och offerter ute. Nu ska vi lära oss affären
och sätta ihop ett bra erbjudande där vi är kärnan. Saab
är ett väldigt starkt varumärke. Det ska stå Saab på kontrollrummet!

Vi tar en sväng ut på lagret där mängder av reservdelar
till flygplan ligger sorterade i långa rader av blå lådor
och på hyllor. För att få en pratstund med Alex Patterson, Spares Representative, får vi snällt hänga med när
han plockar ihop beställningarna. Delarna ska vara på
plats hos beställaren nästa dag och världslagret har han
koll på via datorn.
– Man behöver ofta få fram kritiska delar som lika
gärna kan finnas på lagret i Storbritannien eller i Sverige som här. Vi levererar över natten till hela världen.
Ett plan som står stilla kostar massor av pengar, säger
Alex och plockar upp ny beställning från skrivaren och
svischar iväg. l

”Vi behöver
utbilda våra
kunder för att
de ska förstå
nyttan med
våra avancerade system
och hur de kan
spara pengar i
slutändan.”

l l l l guide: Saab North America
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LOKALISERING

PERSONAL

STORA AKTUELLA PROJEKT

MARKNAD

I tre stater samt Kanada

Ska bli 1 000

LEDS har potential

Huvudkontor i Washington, DC. Saab Technologies
Canada, Ottawa, Kanada, ingår i Saab
North America. I dagsläget finns
affärsområdena EDS, SS, SDS
och Dynamics representerade
på kontor i Halifax i Kanada,
Sterling i Virginia, Lillington i
North Carolina och Orlando
i Florida.

Cirka 300. Genomsnittlig
anställningstid är
18 år. Målet är att
Saab Nordamerika 2015 ska
ha cirka 1 000
medarbetare,
varav de flesta
kommer att vara
amerikaner.

• Skapa ett starkt Saab North America.
• Skeldar, en obemannad helikopter för både
den civila och militära säkerhetsmarknaden.
• LEDS, Land Electronic Defence System, ett
säkerhetssystem för fordon,
utvecklat av bland andra
Saab Sydafrika. Har
stor potential att bli en
framgång och i så fall
startas tillverkning i
USA.

Nordamerika största
marknaden 2015
Den nordamerikanska marknaden,
USA och Kanada, utgör 50 % av
världsmarknaden för både försvar
och civil säkerhet med lika delar.
Idag utgör den amerikanska
marknaden cirka 10 % av
Saabs försäljning. Målet är att
detta senast under 2015 ska bli
Saabs största marknad. USAmarknaden svarar i dagsläget för
cirka 300 miljoner kronor årligen.

SPIRIT 3.2010
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ARBETSLIV
Steal with pride

Stjäl en idé!
Att stjäla och återanvända idéer är inte längre
något fult. Tvärtom.
     – Just nu introducerar vi nya, mer effektiva och
standardiserade sätt att arbeta. Vi ska ständigt
tänka på vad och hur vi behöver göra för att bli
bäst i världen. Kaxig men härlig vision, säger vice
vd Lena Olving, en av de drivande bakom Saabs
förbättringstänk.
Text: Caroline Engvall

D

Illustration: Valero Doval

et är inne att hjälpas åt. Återanvända. Strunta i att uppfinna
hjulet två gånger – och istället
förbättra det. Det har Saab blivit
mycket bättre på.
– Om vi ska vara en effektiv organisation
med fokus på kunder och affärer kan vi inte
lägga tid på att hitta nya lösningar på samma
problem om och om igen. Ofta finns det någon annan i organisationen som varit i samma
situation, då ska vi ta hjälp av varandra, säger
Saabs vice vd och operativa chef Lena Olving,
som är en av de drivande bakom Saabs förbättringstänk.
Forskaren Louise Östberg har skrivit en
bok om ämnet (”Små idéer – stora resultat”,
SIS förlag). Hon vet hur viktigt det är att återanvända framgångskoncept.
– Att återanvända idéer, både inom den
egna organisationen, och att ta med sig idéer
utifrån, är en viktig källa till varaktig konkurrenskraft. Om en organisation hela tiden ska
återuppfinna sina egna idéer kommer utvecklingen att gå alltför långsamt framåt och man
riskerar att bli omsprungen av andra verksamheter som har förstått sig på att återanvända
idéer. De organisationer som lyckas bäst med
att ta tillvara på hela organisationens samlade
20
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kreativitet är de som uppmuntrar medarbetarna att ta idéer från en annan del av verksamheten och återanvända dem. Vissa går till och
med så långt att de belönar sådant beteende
extra mycket, säger Louise Östberg.
Nyckeln till ett välfungerande system som
hittar nya idéer och återanvänder gamla är ett
gott ledarskap som baserar sig på prestigelöshet. En bra ledare lyssnar på sina medarbetare,
som ju ofta är de som ser problemen ute i verksamheten och genomför deras idéer.
Saab har redan tagit viktiga steg framåt
mot sitt mål. Ett av de främsta var införandet
av Functional Boards som en del i Saabs nya
organisation vilken gäller sedan den 1 januari
2010. Där sätts krav och mål för varje funktionellt ansvar (HR, juridik och kommunikation
är exempel på funktionella ansvar), vilka styr
agendan för vad som ska göras.
– Där tas beslut som sedan följs upp. Det
har lett till många nya beslut som nu genomförs, och det tror jag märks. Det är viktigt att
vi vågar prova nya sätt att göra saker samtidigt
som vi måste bli bättre på att avstå från att fortsätta att göra en del andra. För att vi ska orka
igenom den pågående förändringsprocessen är
det viktigt att vi också har modet att prioritera,
säger Lena Olving. l

4 t ips

Glöm förslagslådan – bli idésmart på riktigt.
Steal with pride, absolut, men hur ska
ett företag göra för att skapa en idérik
miljö och en organisation som tar till
vara medarbetarnas idéer? Forskaren
Louise Östberg vet – här är hennes
steg-för-steg-guide till framgång.

Idémöten.
Idémöten varje eller varannan
vecka kräver varken några stora investeringar eller förändringar i företagets arbetssätt. Börja mötet med att
gå igenom vilka idéer som kom upp
sist och vilka som ska genomföra
dem. Medarbetaren ska komma till
mötet med ett eller två problem, möjligheter och förbättringsidéer. Var
noga med att följa upp idéerna.

1

Skapa en idétavla.
Man kan exempelvis använda en
whiteboard där medarbetarna skriver
ner sina idéer med en extra tabell som
följer upp när idéerna genomförs.

2

Tavlan ska vara placerad så att medarbetarna regelbundet passerar den
och kan se vilka idéer som har tillkommit på tavlan. Då kan man skriva sina
egna förslag på problemlösning.
Skapa ett elektroniskt
idésystem.
I sin enklaste form kan det vara en
sida på intranätet där de anställda kan
fylla i ett idéformulär som skickas till
rätt beslutsfattare. En mer avancerad
form är att medarbetaren loggar in på
en personlig idésida där förstasidan
visar alla idéer man har lämnat in,
status på varje idé samt alla idéer som
användaren ska hantera.

3

Belöning?
All forskning visar att ju högre
belöning företaget utlyser desto sämre
idéer får företaget. Det sänder signaler
att företagsledningen bara är intresserade av förslag som kan ge finansiella intäkter. Om jag får en belöning
förväntas det inte att jag ska förbättra
mig. Det skapar också rättviseproblem – vem var det som kom på idén?
Självklart ska man belöna och uppmuntra, men man kan istället dela ut
bonus för idésystemet, till exempel
hur korta svarstider företaget uppnår.

4

Boktips: ”Små idéer – stora resultat”
av Louise Östberg (SIS förlag)

Forskaren
Louise Östberg
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Kassaflöde

dubbla roller

Björn Nilsson, Projektledare inom projektet Horizon, Support and Services

Fakta: kassaflöde
Kassaflödesanalysen visar ett företags betalningsströmmar nedbrutet på tre sektorer.
1) Kassaflöde från den löpande verksamheten (rörelsen): Kontant intjäning plus
förändringen i det kapital som binds i rörelsen, dvs huvudsakligen i kundfordringar,
leverantörsskulder och lager.
2) Kassaflöde från investeringsverksamheten: Denna del visar pengar som används
och/eller kommit in vid förvärv eller försäljning av tillgångar som företag, maskiner,
fastigheter och värdepapper.
3) Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Här visas pengar som kommit in eller
försvunnit via nya lån, amortering av lån,
ränteutbetalningar och ränteinkomster.

Fokus på
kassaflödet

E

Illustration: Mathias Strömberg

n stor del av Saabs kunder är hela
nationer där förskottsbetalning
under lång tid har tillämpats. I
takt med att Saabs kunder blir
effektivare i sin hantering av pengar och
betalar allt senare binds mer
kapital i Saabs verksamhet. Detta
ställer högre krav på att alla inom
företaget arbetar för att förbättra
kassaflödet.
– Vi har lyckats skapa ett
bättre fokus på kassaflödet det
senaste året, säger ekonomidirektör Lars Granlöf. På koncernnivå
håller man ett samlat grepp om
rörelsekapitalet genom att utforma policys
som leder till minskade lagerhållningstider,
förlängda leverantörskrediter och snabbare
betalning från kunderna.
– Koncernens kostnadsbesparingsprogram är också något som bidrar till att kassaflödet förbättras, fortsätter Lars Granlöf.

Ett initiativ som drivs från företagets finansverksamhet är att sälja kundfordringar.
– Det handlar om en handfull kunder
som har bättre kreditvärdighet än Saab där
vi genom att sälja fordringen skapar en bil-

då påverkas även kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt, berättar han.
Kapitalbindningen – och därigenom

kassaflödet – kan vara väldigt olika inom
olika delar av Saab. Inom
större projekt som kan spänna
över flera affärsområden, som
exempelvis en Gripen-affär,
binds mycket kapital i början
av projekten eftersom investeringarna är stora i detta skede.
– Även ute i verksamheten
arbetar vi med att förbättra
kassaflödet, säger Görgen
Johansson, Group Controller. Till exempel
har vi genomfört förändringar vid uppstarten av stora projekt. Leveransplanerna
innehåller nu fler och snabbare leveranser
för att få bättre snurr på pengarna i verksamheten. l

”Vi arbetar även med att förbättra
kassaflödet ute i verksamheten.
Leveransplanerna innehåller nu fler
och snabbare leveranser för att få
bättre snurr på pengarna i företaget.”
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ligare finansiering jämfört med om vi skulle
låna på kapitalmarknaden, säger Patrik Tolf,
finanschef.
– Lägre kundfordringar ger en direkt positiv effekt på kassaflödet från den löpande
verksamheten. Eftersom vi får in pengar
kan vi amortera lån med högre ränta och

Att få till möten och dialog mellan rätt
människor – det är det som är tjusningen
med jobbet som projektledare tycker
Björn Nilsson. Sin inspiration hämtar han
från alla entusiastiska och kompetenta
människor han möter i företaget och för
att koppla av och stilla sin nyfikenhet
bygger han gitarrer.
Text: Susanna Hjertonsson

Foto: Per Kustvik

Projektledaren 

I stora företag cirkulerar stora belopp. Saab binder i genomsnitt 66 miljoner kronor
per dag i sin verksamhet. Om en dag i kapitalbindning skulle frigöras genom till exempel snabbare betalning från kunder sparas 20 000 kronor i minskad räntekostnad.
Text: Susanna Hjertonsson

Projektledare med träsmak

Björn Nilsson anställdes på Saab för 25 år
sedan för att arbeta med utvecklingen av Gripen och taktiska system. Genom åren har han
sedan haft många olika projektledaruppdrag
inom företaget.
Sedan tre år tillbaka arbetar Björn på
Special Missions Aircraft som är ett program
inom Support and Services. Just nu är Björn
biträdande projektledare i Horizon-projektet.
Det innebär att modifiera Saab 2000-flygplan
till radarspaningsflygplan genom att förse dem
med olika taktiska system, system vilka till stora
delar andra Saab-enheter ansvarar för.
– Våra projekt är ofta komplexa. I många fall behöver inte projektledaren ha den tekniska kunskapen,
men just när det gäller flygplan är situationen den motsatta – flygplanskunnandet måste finnas representerat
i projektledningen, menar Björn.
Enligt Björn är drivkraften i jobbet tjusningen i att få till
möten och dialog mellan rätt personer i en tekniskt spännande miljö.
– Jag inspireras nästan varje dag av alla de entusiastiska och kompetenta människor som jag möter på alla
nivåer inom företaget.

Konstnären
Sena kvällar och helger utövar Björn Nilsson sin passion
– att arbeta i trä. Innan Björn börjar arbeta måste han alltid
lukta, känna och knacka på trästycket.
– Att sedan under arbetets gång fortsätta att läsa av
träet är nyckeln till att lyckas, särskilt när det gäller
gitarrer.
Förutom den nuvarande passionen gitarrer har
Björn tillverkat kajaker, yxat olika typer av tråg,
svarvat och haft en kniv- och smidesperiod.
Björn började svarva på 90-talet när han
tvingades sluta med sin dåvarande
fritidspassion maratonlöpning på
grund av olika krämpor. Senare
utbildade han sig i formgivning
och bearbetning av trä.
– Jag tycker det är skönt att
göra något med händerna som
avkoppling från projektledarjobbet. Samtidigt ser jag en koppling
mellan de två verksamheterna. I båda
fallen gäller det att ha tålamod. Ett
projekt kan gå snett och då
måste man backa och hitta en
ny väg. Man måste tillåta
sig att misslyckas men
gärna se till att göra
det så att det går att
reparera.
Björn bakar också
mycket.
– Bakning och arbete i trä hänger ihop
på så sätt att det i bägge
fallen handlar om form,
ljud och lukt.

Björn Nilsson
Ålder: 59
Enhet: Support and Services, Linköping
Familj: Gift med Agneta sedan 35 år.
Två utflugna barn 29 och 33 år
Fritid: Bygger gitarrer
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vem & vad
Vem: Joanna Sjölander, Aeronautics
vad: Ny landschef för Gripen-kampanjen i Indien

Stort äventyr väntar Joanna
Den 15 september flyttade Joanna Sjölander med
sin familj till New Delhi i Indien för att stanna i två
år. Joanna tillträder en nyinrättad tjänst som så
kallad In Country Director, landschef, för Gripenkampanjen i Indien.
Vad innebär din nya roll?
– Vi har nu kommit så långt i processen i Indien
att det kräver en mycket större lokal närvaro. Vi går
in i en jättespännande fas med kampanjen nu när de
tekniska utvärderingarna är klara och resultatet har
lämnats till Indiens försvarsministerium. Runt årsskiftet hoppas vi sedan på att hamna på en ”short list”
med de länder som Indien väljer att gå vidare med.
Min roll blir att på plats känna av vad som krävs av

Saab och vilka budskap vi behöver sända, samt att
agera lokalt för att säkerställa att vi finns med på
listan.
Hur känns det att flytta till Indien med din familj?
– Det är ett stort äventyr som vi ser fram emot
mycket. Under två års tid har jag pendlat till Indien
varje månad så det känns redan som mitt andra
hemland, men nu ska det bli spännande att få uppleva landet på riktigt. Min man har följt med ett par
gånger så han vet i alla fall lite vad det handlar om.
Det känns också bra att det redan finns andra medarbetare på plats och att kontor och administration
fungerar. Jag har fått jättebra hjälp av Saabs Indienkontor med förberedelserna inför flytten.

vem: James Davis, Saab i
Adelaide, Australien
vad: Samlar in skor till Afrika
för att förebygga problem med
hakmask.

Marknadsför Saab
Saab deltar varje år på ett antal
arbetsmarknadsdagar runt om på
Sveriges universitet och högskolor.
Till sin hjälp har personalavdelningen,
HR, utbildat ett antal HR-ambassadörer som ska marknadsföra Saab.
Elin Hess är en av dessa och hon
tycker att det är roligt att få ge sin
bild av Saab.
Vad brukar du berätta för att locka
studenterna att söka sig till Saab?
– Att Saab är ett högteknologiskt
företag med enormt häftiga produkter. Jag berättar också att det är ett
bra och stort företag som ger möjlighet till intern rörlighet. Det är viktigt
att framhålla att Saab är ett företag
med en bra företagskultur där man
månar om varandra.
Vad frågar studenterna mest om?
– De flesta är väldigt ödmjuka och
undrar över vad vi söker för kompetens och hur man förväntas vara
om man vill jobba på Saab. Ganska
många förväxlar oss med ”bil-Saab”
så då får man förklara vad vårt Saab
är för företag, vad man kan arbeta
med och var vi finns
Varför ville du bli ambassadör?
– Dels gav det mig en möjlighet
att få lära mig mer om hela Saab och
dels är det kul att skapa en bild av
Saab för framtida medarbetare.
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Samlar skor
till Afrika

vem: Elin Hess
vad: HR-ambassadör
vem: Anders Hagelin
vad: Har startat en avdelningskör

Körsång som
friskvård
Inköp- och försäljningsavdelningen på Aeronautics har
sedan 2008 arbetat med hälsoinsatser för medarbetarna. I oktober
2009 ville man hitta ett nytt sätt
att främja välbefinnandet. Med
tv-programmet Körslaget som
inspiration tog Anders Hagelin
initiativet till att starta en kör som
övar under lunchtid.
– Vi fick en otrolig respons och
vi är cirka 30 personer som träffas
varannan vecka för att repetera. Vi
har en inspirerande körledare och
det är ett fantastiskt sätt att slappna av och samtidigt få motion och
mycket glädje, säger Anders.
Repertoaren är blandad och kören
sjunger visor, men även latinamerikanskt och modernt.
– Många kommer dit med
andan i halsen, stressade, men
när körsången sätter igång är det
viktigt att andas rätt och slappna
av. Sången ger oss motion, energi
och glädje. Dessutom behöver
man inte byta om, säger han med
ett leende och rekommenderar
flera att starta en avdelningskör.

vem: Tommy Ingvarsson, skjutledare på Dynamics i
Motala
vad: Firade femtioårsjubileum på samma arbetsplats
den 25 augusti i år.

Femtio år på Saab
Tommy började som kontorsbud på Försvarets Fabriksverk, Centrala Torpedverkstaden i Motala (idag en del av
Saab Underwater Systems)
1960. Efter att ha vidareutbildat sig till dykare 1967 och
fartygsbefäl 1974 är han idag
samordnare och ansvarig för
inskjutningen av de nya torpeder som lämnar fabriken.
Vad är den största skillnaden mellan att jobba här
idag och på 1960-talet?
– När jag började var vi
nästan 500 medarbetare, idag
är vi bara cirka 160 stycken.
På den tiden var en torped
bara en stor järnklump som
gick rakt fram i vattnet medan
de idag är intelligenta saker
som letar sig fram och själva
läser förhållandena runt omkring. Om någon hade sagt

det när jag började hade jag
trott att de skämtade!
Vad är det roligaste med
jobbet?
– Det har varit omväxlande och jag har fått lära mig
mycket nytt genom åren. Jag
har aldrig tänkt ”Vad tråkigt
att det är måndag imorgon”
och det beror mycket på att
företaget har haft en så bra
personalpolitik.
Ser du fram emot att bli
pensionär nästa år?
– Både och. Jag är en aktiv
människa så jag kommer inte
att lägga mig på soffan. Grabben har en snickerifirma så jag
kommer inte att kunna låta bli
att lägga näsan i blöt där. Och
så har jag en motorbåt som
jag kommer att ägna mycket
tid åt.

James Davis har tagit initiativet
att inom Saab samla in skor för att
hjälpa människor i Afrika.
Hur fick du idén?
– Jag såg en dokumentär som
handlade om utbredningen av hakmask i Afrika – parasiter som kan
orsaka hakmasksjuka, en sjukdom
med följder som diarré, blodbrist
och avmagring. Det visade sig att
det finns en organisation som arbetar med skoinsamling, Shoe4Africa,
som jobbar för bättre förhållanden
bland fattiga människor i Afrika,
bland annat genom att samla in
träningsskor i västländer och
distribuera dem till afrikaner. Bra
löpskor kan förhindra hakmask och
samtidigt få fattiga människor att
engagera sig i löpträning. Eftersom
min egen hall var full av skor som
mina barn hade vuxit ur insåg jag att
det säkert fanns fler inom Saab som
hade oanvända skor.
Hur gick du tillväga?
– Jag skickade ut en fråga inom
Saabs organisation och hade samlat in över 140 par skor på nolltid.
Det var så många att jag var tvungen att sätta stopp, för jag kunde inte
posta fler. Jag funderar på att göra
detta till ett årligt evenemang och
kombinera det med några andra
välgörenhetsprojekt.
Läs mer: www.shoe4africa.org
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Combitech på festival
DreamHack är världens största lan- och datorfestival. I juni
gick festivalen av stapeln och
Combitech fanns på plats med
monter och programmeringstävling. Målet med DreamHack
är att det ska bli en plattform
för digitalt lärande och skapande. Combitechs närvaro är en
viktig del för att guida ungdomar till rätt val i sina studier.

Femtio ungdomar deltog i
tävlingen som pågick under
DreamHack Summer. Finalen
sker på DreamHack Winter.

p ing

v isb y

L in k ö

Lyckad Almedalsvecka

Human Resources
diskuterade framtiden

I början av juli genomfördes på sedvanligt vis Almedalsveckan
på Gotland. Ett tiotal personer från Saab fanns på plats i Visby.
Linn Lichtermann bloggade därifrån:
– I kärntruppen är vi överens om att det var en lyckad tillställning
och att vi bör finnas på plats under Almedalsveckan. Det är en unik
möjlighet att skapa och bibehålla viktiga relationer och att delta i
samhällsdebatten. För våra frågor diskuteras där, i allra högsta
grad. Samtidigt är ett sådant arbete inget som sker en gång om
året. Det sker hela tiden. Varje dag.

s y d af

HR-representanter från Sverige, Sydafrika, USA, Finland, Australien och
England diskuterade under en tvådagarskonferens i augusti vart Saab är på
väg och hur HR kan bidra till ett framgångsrikt Saab. Mikael ”Igor” Grodzinsky var värd för konferensen vars signum var engagemang, energi och
diskussion.

r ik a

Ny vd på besök i Sydafrika
Saabs vd, Håkan Buskhe, besökte Saab i Sydafrika nyligen.
Håkan fick både se och prova flera av Saabs system, lösningar
och tjänster. Han fick också möjlighet att se produktionsanläggningar och hälsa på medarbetare. Under samma besök träffade
Håkan representanter från den sydafrikanska regeringen och
turistnäringen för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Programmeringstävlingen arrangerades tillsammans med
Stockholms universitet. I mitten
de två vinnarna.

Johan Andersson, Marcus Johansson och Bo Lennhammar
förbereder sitt arbete under Almedalveckan i Visby.

N o r ge

Utbildning i hjärt-lungräddning  
eng

l an d

Saab på Farnborough

Saab i Norge har införskaffat en defibrillator som ständigt står ”standby”, samt utbildningsmaterial för fortbildning i hjärt-lungräddning
(HLR). Det har också genomförts utbildning i HLR i samarbete med
räddningstjänsten. För närvarande finns det 16 personer som medverkat på kurser i HLR och fyra av dessa kan hantera defibrillator.

Den internationella Farnborough-mässan i Storbritannien är en viktig
mötesplats för både den militära och den civila flygbranschen. De högsta
företrädarna för världens dominerande företag inom branschen är där
för att knyta kontakter och förhoppningsvis göra affärer. Saab fanns på
plats och ett av de stora dragplåstren var Gripen NG Demonstrator som
för första gången visades officiellt utanför Sverige. Under mässan skrev
Saab kontrakt med European Defence Agency (EDA) om att leda en studie kring den militära flygindustrins framtid i Europa.

Försvarsministrarna från Brasilien, Sverige och Indien passade på att
titta närmare på Gripen NG Demonstrator under flygutställningen.
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På HR:s konferens om Saabs framtid framkom många idéer och förslag på
förändringar.

stoc
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m

Åke Svensson avtackades
Saabs tidigare VD Åke Svensson, började en gång på Saab
som sommarjobbare.
– Det säger en hel del om
Saab – att det är möjligt att göra
en sådan resa och hela tiden lära
sig nytt och få nya utmaningar,

Saab Norge genomför utbildning i hjärt- lungräddning
i samarbete med räddningstjänsten.

Saabs vd fick bland annat besöka High Speed Directed Launcher
Laboratory där han träffade projektledare Johan Visagie (mitten)
tillsammans med Danie du Toit, Riaz Saloojee och Micael Johansson.

konstaterade han under sin avtackning.
Ministrar, kunder och näringslivstoppar hyllade Åke och hans
gärning på Saab. Bland mycket
annat fick Åke ett forskarstipendium uppkallat efter sig.

Åke i centrum flankerad av Anne Gynnerstedt och Lena Olving!

Håkan Buskhe hälsar på Gloria Masango på Saab i Sydafrika.
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Från ritbord till PC
Konstruktörer skapade lösningar och ritbiträden realiserade de konstruktioner de fått tilldelade. Allt ritades för
hand vilket ställde stora krav på utföraren. Från geometrikontoret kom koordinattabeller som först skulle prickas in
på ritningen. Med hjälp av olika mallar blev text enhetlig
och kurvor och vinklar korrekta. Att skapa vyer och snitt
var en utmaning för ingenjörens bild- och perspektivkänsla.
Både när det gällde att välja var snittet eller vyn skulle tas
för att bli tydlig nog i sin beskrivning av produkten, och i
själva utförandet.
Bilden ovan är tagen i ritsal K1 i Linköping på tidigt 50tal där man konstruerade Lansen. Det är lätt att glömma
att vid starten av projekt 39 Gripen så liknade konstruk-
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tionsmiljön den som bilden visar. Idag, däremot, så sitter
varje enskild konstruktör vid en PC med ett avancerat
CAD-program. Mer fokus kan läggas på den tekniska
lösningen – mjukvaran hanterar utförandet. För nästa generation av Gripen har Saab dessutom valt att helt slopa
den tvådimensionella ritningen till förmån för ett helt 3Dbaserat underlag. Det görs efter erfarenheter från Boeing
787 och Neuron. Syftet är att effektivisera hela produktens
livscykel genom att förenkla underlagshantering samt
öka förståelsen för hur produktkraven ska realiseras. Det
sätt som underlagen för Gripen NG tas fram är baserat på
erfarenheter och placerar Saab i världsklass. l
Michael Karlsson
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