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En del av Saab
År 2015 är målet att Saab i Sverige
ska ha 30 % kvinnliga chefer. Ett
tufft mål eftersom bara knappt var
femte anställd är kvinna. Men visst
finns det många duktiga kvinnor på
Saab. I detta nummer kan du bland
annat läsa om Jessica Rylander
som arbetar på Dynamics i Karlskoga. Hon är raketmotoringenjör
men också reservofficer. Ett chefsämne? En annan kompetent kvinna
är Saabs chefsjurist Anne Gynnerstedt som är initiativtagare till vår
affärsetiska kod. Hon tycker att det
är viktigt att vi alla funderar på hur
vi ser på Saab och på vår del i företaget. Mer om detta kan du läsa på
sidorna 14 och 15.
Saab-resan denna gång går till
Schweiz och affärsområde Dynamics dotterbolag i staden Thun.
Saab Bofors Dynamics Switzerland
är en liten verksamhet, men där
råder en påtaglig stolthet över att
vara en del av Saab.
Ibland kan man höra att en stor
del av Saabs framtid skulle vara
beroende av en Gripen-affär med
Brasilien. När jag skriver detta är
utgången fortfarande oklar, men
Bo Torrestedt menar att oavsett
hur det går, så är Brasilien och
övriga Latinamerika en mycket
viktig marknad för Saab.

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 …
Det har varit en spännande höst. Jag har rest från kontinent
till kontinent, från anläggning till anläggning och träffat
många kunder och anställda. Min upplevelse är att Saab
består av en massa fantastiska människor med en oerhörd
kompetens. Vi har mycket att vara stolta över!

4 Carabas i världsklass
Långvågsradarn Carabas har som första produkt i världen övervunnit de problem som varit förknippade
med lågfrekvensradar. En ”killer app” som kan hitta minor under marken.
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Centum ska säkra kompetensen
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Det finns många exempel på dubbelarbete
inom Saab. För att råda bot på detta skapas
nu ett antal kompetenscentrum. Målet är att
spara pengar och behålla kompetensen.
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Tror på framtiden
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Sist kvar på kontoret vinner?
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Positiv trend i Latinamerika

På Saab Bofors Dynamics Switzerland har
man en utvecklingsavdelning som tillhör en
av de vassaste i Europa.

Ja, på 80-talet. Idag värdesätter vi att arbeta
på ett företag som kan erbjuda balans i livet.

Intresset för Saab system är stort i många
länder i Latinamerika. Länder som har stabila
ekonomier och som är viktiga framtidsmarknader för Saab.

22

l Vad vi vill
Under mina möten har jag ofta fått frågan ”vad vill du göra
med Saab?”. Det är en relevant fråga och jag kommer att
bli mer tydlig i början av nästa år. Men med förändringsarbete är det så att en tydlighet från ledningen måste gå hand i
hand med att alla aktivt arbetar för att genomföra förändringarna. Man måste, som jag brukar säga, ”få ner kraften i backen”.
Min uppfattning är att de allra flesta har förstått detta
och dessutom är beredda att jobba vidare på att utveckla
Saab, enligt den långsiktiga strategi vi redan har.
Den kompetens och styrka som jag sett i företaget
gör också att jag med övertygelse kan säga att vi
kommer att klara förändringarna. Men klockan
tickar och det får inte vara så att klockan på Saab
tickar långsammare än den utanför Saab.
l Svåra beslut
När jag skriver detta har vi precis talat om att
vi måste lägga ned verksamheten på två orter
och att vi ska minska våra administrativa
kostnader. Det är svåra, men nödvändiga,
beslut. Vi måste vara lönsamma och effektiva
för att kunna utveckla våra affärer – gamla
som nya.
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l l l l RAPPORT FRÅN UTVECKLINGENS FRAMKANT

TEKNIK I VÄRLDSKLASS

Tittut!

Glöm att du kan
gömma dig
Långvågsradarn Carabas kan se igenom kamouflage, och i sin senaste version kan den även se ned under markytan. Saab är världsledande på denna teknik, som också bjuder på oväntade tillämpningar.
Text: Gunnar Linn

Bildmontage: Nils-Göran Widh

N

u har Saab en ”killer app”,
utbrister Saabs teknikchef
Pontus de Laval.
– Vaddå ”nu” skojar
Hans Hellsten, uppfinnare och utvecklare av den lågfrekventa radarn Carabas.
Och han har rätt i att Carabas varit en
banbrytande teknik i ett par årtionden.
Men det är de senaste framstegen som
verkligen innebär världsklass.
Radar arbetar ofta med relativt höga

frekvenser. Dels för att höga frekvenser
(kort våglängd) ger god detaljrikedom
och dels för att höga frekvenser också
innebär små antenner, som får plats i
nosen på ett flygplan – en radarantenn
bör vara minst lika stor som våglängden
för att vara effektiv.
Tänk nu att du flyger över en skog.
Din högfrekventa radar ser vartenda
blad i lövverket. Toppen, men ointressant. Vrid nu ned frekvensen, så att
våglängden ökar och detaljrikedomen
minskar. Vips, löven försvinner.
– I stället träder det fram objekt av
samma storlek som din nya, längre våglängd, säger Hans Hellsten. En mängd
fordon och soldater under lövverket.
Eller under kamouflage, som nu blivit
genomskinligt.
Precis detta erbjuder Carabas.
Som första produkt i världen har den
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övervunnit de problem som länge varit
förknippade med lågfrekvensradar.
USA gjorde försök redan under Vietnamkriget, men de föll på svårigheterna
att tyda inkommande signaler av så låg
frekvens. Dessutom är det väl så att få
kunder vill – eller kan – ha långa åttametersantenner i nosen på sitt flygplan.
Med ultramodern radarelektronik och

signalbehandling, och med Saabs senaste idé om att faktiskt göra avkall på
antennernas effektivitet för att komma
ned till hanterbar antennstorlek, kan
Carabas nu erbjuda lågfrekvent radar i
en smidig installation – en ”killer app”.
De nya, mindre antennerna kan
exempelvis monteras vertikalt. De sänder då ut vertikalt svängande strålning
som inte stoppas av markytan, vilket
horisontellt svängande strålning gör.
Och eftersom marken är tätare än luften
bromsas strålningen och våglängden
blir kortare.
– Precis lagom för att hitta minor
under marken, säger Hans Hellsten.

Carabas, som utvecklas och produceras av Electronic Defence Systems i
Göteborg, har även civila uppgifter,
exempelvis att snabbt och enkelt
kolla mängden biomassa i en skog.
Världsklass. l

Vad gömmer sig under lövverket?
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l l l l JORDEN RUNT I SAABS VÄRLD

SAAB RUNT

18,5%
Så stor är andelen kvinnliga
chefer på Saab i Sverige idag.
År 2015 ska andelen vara 30 %.

Pris för jämställdhet

Efterfrågat
ljudlabb
På Saab i Arboga finns nu ett ackrediterat ljudlaboratorium. Den statliga
myndigheten Swedac har bedömt
kvalitetssystem och kunskapen hos
personalen och efter en anmälan
till EU har Combitechs ljudlabb fått
utnämningen ”Anmält organ” (Notified Body).
– Detta innebär att vi kan CE‑
märka hörselskydd, headset och
öronproppar. Vi blir det enda laboratoriet i Sverige med denna specialitet, säger Pär Säterlid som arbetar
på Combitech.
Sverige har i dagsläget minst
fyra tillverkare av hörselskydd och
proppar, och förfrågningar från tillverkarna visar att Saabs tjänster är
mycket eftertraktade.

Prestigefyllt pris
till Gripen-division
I början på oktober genomfördes den storskaliga
internationella övningen NATO Tiger Meet 2010. Efter
avslutad övning tilldelades det tjeckiska flygvapnets
211:e taktiska flygdivision med sina Gripen-plan det
prestigefyllda priset Silver Tiger Award för bästa
division.
– Vår förmåga i kombination med Gripen ledde
fram till att vi vann detta viktiga pris. Skälet till att
Gripen var så framgångsrik under Tiger Meet är flygplanets förmåga att lösa problem med längsta möjliga
framförhållning – utan att behöva slåss mot fienden
på nära håll, sade major Jaroslav Míka.

Förmåga som räddar liv  
Saab har fått en order på att leverera C-IED-träning till den brittiska armén både i Storbritannien och
utomlands. IED (Improvised Explosive Device) är en hemmagjord bomb som ofta används av terrorister och gerillastyrkor. C-IED-utbildningen syftar till att lära soldaterna att hitta och oskadliggöra
laddningar. – Jag är helt övertygad om att den här kapaciteten kommer att rädda liv, säger
Gunilla Fransson, affärsområdeschef, Security and Defence Solutions.

Thailand beställer Gripen
I slutet på november kom beskedet att Saab fått en beställning från
Försvarets Materielverk, FMV, på
sex flygplan som är avsedda för det
thailändska flygvapnet. Affären är
värd cirka 2,2 miljarder kronor och är
en uppföljning av Thailands tidigare
beställning av ett integrerat luftövervakningssystem. Den nya beställningen består av ytterligare sex Gripen med tillhörande underhålls- och
stödsystemutrustning. Även ett Saab

Under tvåveckorsövningen fick tjeckerna visa upp
sina kvaliteter i ett dussintal simulerade flygstrider
och uppdrag som gick ut på att undsätta nedskjutna
piloter, hitta och förstöra viktiga mål i fiendens bakre
led samt skydda helikoptrar lastade med fallskärmsjägare.
– Jag är mycket stolt och glad för tjeckernas skull.
Det är ett stort, fint och prestigefyllt pris de har fått.
När våra kunder lyckas så bra som tjeckerna har
gjort ger det också en positiv bild av vårt flygplan och
bättrar på vårt rykte ytterligare, säger Bengt Littke,
programansvarig för Gripen till Tjeckien.

Uppgradering av Double Eagle

6

SPIRIT 4.2010

340-flygplan med ERIEYE-radar ingår
i affären mellan FMV och Thailand.
Ordern är en mellanstatlig uppgörelse
som innebär att FMV placerar en beställning på Saab som gäller produktionen av Gripen samt uppgradering
av Saab 340-flygplanet.
– Affären visar Saabs förmåga att
erbjuda avancerade helhetslösningar,
säger Lennart Sindahl, affärsområdeschef Aeronautics.

Krisövning med snötema

k o r ta n y h e t e r

Dynamics har av FMV fått en
order på att uppgradera marinens minröjningsfarkoster
av typen Double
Eagle MKIII.
Ordern är på
över 19 miljoner
kronor och omfattar bland annat
uppgradering och

Saab har fått ta emot ett pris för
ett aktivt och framgångsrikt jämställdhetsarbete. Veckans Affärer
delade ut priset i slutet av oktober,
och på plats i Globen fanns Saabs
vd, Håkan Buskhe. Håkan menar att
jämställdhetsfrågan är kritisk för lönsamheten och därför ska behandlas
som vilken strategi som helst.
– Jag hoppas att alla medarbetare
på Saab vet att jämställdhet – för
både män och kvinnor – är en viktig
fråga. Jag vill ha balans av såväl
kompetens, erfarenhet som förmågor på alla nivåer. Jag är övertygad
om att fler än jag ser jämställdhet
som en prioriterad och viktig fråga.

modifieringar av
undervattenspositionering.
Ordern visar att
Double Eaglefarkosterna är
en viktig komponent i svenska marinens
minröjningsförband.

Framgång för Grintek

Avtal med indiska CIM

Meteorskott i svensk regi

Saab Grintek Technologies (SGT)
har rönt stora framgångar genom
att leverera länkar till telekommunikationsföretaget Vodacom
i Sydafrika, vilket ger deras kunder ännu större kapacitet. Det
lyckade projektet gör att SGT har
ökat sin expertis och nu har goda
förutsättningar att framöver spela
en viktig roll på markanden.

Ett avtal har tecknats mellan Saab
och det indiska företaget CIM. Avtalet gäller tillverkning av maskinbearbetade delar till Boeing 787.
– Vår närvaro i Indien, och att vi
etablerar tillverkning i en konkurrenskraftig lågkostnadsmiljö, är
enormt viktig för att vi ska klara våra
affärsmål, säger Stefan Rönnmark,
på Aerostructures.

Saab har tillsammans med FMV
genomfört det första provskottet i
svensk regi av den långräckviddiga
roboten Meteor. I och med detta
prov avslutades den första av två
delar i det svenska integrationsprojektet. Den kommande delen ska
taktiskt integrera roboten i Gripen.

Förra vinterns snökaos innebar
stora problem för tågtrafiken.
I början på november arrangerade Combitech, på uppdrag av
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, en krisövning för
järnvägssektorn. Syftet var att se
över hur järnvägssystemet ser
ut inför den kommande vintern,
visa på och föreslå beredskapshöjande åtgärder samt främja
och utveckla samverkan mellan

aktörerna. I mindre grupper resonerade deltagarna kring olika scenarier
som kan uppstå i vintervädret.
– Det var en lärande övning, där
vi ville starta en process för långsiktigt ökat samarbete. Vi utsatte dem
inte för stressmoment, utan lade
fokus på hur sektorn kan utvecklas
och skapa en bättre krisberedskap
i framtiden, säger Fredrik Revelj på
Combitech.
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Målet: Bättre resultat och större konkurrenskraft. Metoden:
Ständigt samarbete mellan olika affärsområden. Det är visionen
bakom Saabs satsning på en rad kompetenscentrum. Här ska
spetskompetensen samlas och arbetet effektiviseras. – Vi ska
bli ett enat Saab och ett mer konkurrenskraftigt företag, säger
Göran Johansson, som arbetar inom Operational Excellence.
Text: Hannah Kirsebom

Foto: Per Kustvik
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FOKUS: kompetenscentrum

Elisabet Ressner

Geodatacentrum

Göran Johansson , Vice President
Product Creation Group.

Milad Haghrouhi, Ulrik Andersson
och Malin Sjöberg arbetar på Common Component Center i Göteborg.

A

tt göra samma arbete på flera
olika håll, utan inbördes samverkan – det är inte ett optimalt sätt att utnyttja resurserna. Ändå är det så det har
fungerat på många håll inom Saab. Nu ska
detta förändras. Saabs nya kompetenscentrum ska öka effektiviteten inom företaget
och göra viktig kompetens tillgänglig för alla
inom företaget. På sikt ska effektiviseringen
leda till att resurser frigörs för att utveckla
nya, intressanta produkter.
– Det är ett nytt sätt att arbeta. Vi ska
jobba tvärfunktionellt mellan olika affärsområden och bli ett enat företag, säger Göran
Johansson.

Fyra centrum bildas till att börja med.
Optics Design Center och Power Electronics
Design Center är redan igång, GEO Data
Center ligger i startgroparna. Common
Component Center står näst på tur. Dessutom har Göran Johansson och hans kollegor gjort förstudier för ytterligare ett tiotal
centrum.
– Vi har haft många exempel på dubbelarbete inom Saab, där två eller flera organisationer utför samma uppgifter på olika platser,
utan inbördes samverkan. Genom att samla
kompetens och se till att konstruktionslösningar återanvänds blir arbetet effektivare.
Antingen samlar vi kompetensen till ett
affärsområde eller så får centrumet ansvar

Saabs kompetenscentrum:
Saab har hittills skapat fyra
kompetenscentrum som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Utredning pågår kring
ytterligare tio tänkbara centrum.
Optics Design Centrum
är det första centrumet och
är beläget i Huskvarna inom
SDS Training and Simulation.
Tillhandahåller designlösningar
och support till samtliga affärsområden inom Saab.

10

SPIRIT 4.2010

Det gäller att skapa
engagemang

Power Electronics
Design Centrum
Beläget vid EDS i Göteborg.
Ska tillhandahålla konstruktionslösningar och därigenom
bidra till återanvändning, samt
granska konstruktioner inom
alla affärsområden.
Geo Data Centrum
Etableras under Aeronautics.
Läs mer här intill.

Common Component
Sourcing Centrum
Ska etableras på EDS i
Göteborg för att tillhandahålla
specifikationer för elektroniska
komponenter till alla affärsområden inom Saab.

för att granska och godkänna konstruktioner
inom hela koncernen oavsett var arbetet utförs. Målet för Saab är att behålla kunnandet
och expertisen inom företaget och samtidigt
bli mer effektiva, säger Göran Johansson.
Han beskriver två huvudskäl bakom beslutet att satsa på kompetenscentrum: Dels
finns en stor besparingspotential – flera miljoner kronor per år och centrum räknar man
med att kunna spara in på lite sikt. Dels ökar
chanserna att man lyckas behålla kompetensen och erfarenheten inom företaget. Genom
att arbeta ihop med personer med liknande
kompetens blir medarbetarna ännu bättre.
Optics Design Center i Huskvarna
startades först och har hunnit längst i utvecklingen. Hittills har det fungerat bra.
Utmaningen ligger i att lära sig att arbeta på
ett nytt sätt och att, med Göran Johanssons
ord, ”jobba tvärfunktionellt”. Det är ett nytt
sätt att tänka inom Saab, och det kan ta lite
tid innan den nya kulturen hittat hem bland
alla medarbetare.
– Väl sammansatta, stöttande styrgrupper är viktiga när dessa kompetenscentrum
bildas. Sedan gäller det att alla följer den pro-

jektstyrningsmodell vi har. Den är framtagen
för att arbetet ska löpa på bästa sätt, säger
Göran Johansson.
Men förändringar kan upplevas som svåra,
och vissa medarbetare kommer att känna sig
drabbade. Många kommer att märka förändringar som inte genast upplevs som positiva
– någon får nya uppgifter, någon annan omplaceras. Men hittills har dessa förändringar
varit relativt små. Oftast handlar det om att
folk får nya uppgifter. I de fall där personalstyrkan behöver krympa väljer man i första
hand att minska antalet konsulttjänster.
– Visst är det ett känsligt läge när någonting nytt och omfattande ska etableras. Men
jag hoppas och tror att vi kan få med alla på
den här resan och att de kan se att det här är
en positiv förändring, inte bara för Saab som
företag utan för de allra flesta som jobbar här.
Genom att frigöra resurser kan vi lägga mer
kapital på produktutveckling och förnyelse.
Det gör Saab till ett mer spännande företag
för alla – medarbetare såväl som kunder,
säger Göran Johansson. l

Kompetenscentrum för Geodata,
GDCC, är det tredje centrumet som
etableras. Fortfarande befinner man
sig i en uppstartsfas, men snart är det
skarpt läge. I juni 2011 ska GDCC vara
helt etablerat och fungerande.  Ett
första steg är lanseringen av en portal
där alla medarbetare ska kunna hitta
och beställa geodata. Men vägen har
inte varit spikrak.

ligt att ladda hem data från en kartserver.
På så sätt blir datan lättillgänglig och kan
nyttjas mer effektivt.
Centrumet är organiserat på Aeronautics, främst med personal från enheten
Geodata och Visualisering. En del svårigheter har man mött under bildandet av
det nya centrumet. Många som arbetar
med geodata hanterar komplicerade och
hemliga uppgifter i komplexa system
som uppdateras ofta. Medarbetare får
Just inom geodata har det varit mycket
nya uppgifter och vissa upplever inte att
dubbelarbete. Samma data beställs från
förändringarna är till det bättre. Många är
en mängd olika håll och samma data
tveksamma och osäkra inför det nya.
dokumenteras,
– Det gäller att
lagras och editeskapa ett engage”Vi
ska
vara
ödmjuka
inför
ras många gånger
mang. Jag tror att
de problem som finns”
om. Det är ineffekkommunikation är
tivt och det vill vi
väldigt viktigt här
förändra med hjälp av ett samlat
och har varit det svåraste att få till. Vi ska
centrum, säger Elisabet Ressner.
vara ödmjuka inför de problem som finns,
Hon är projektledare för skapandet
lyssna på våra medarbetares synpunkter
av GDCC och står nu inför ett spänoch lyfta fram att de förändringar vi gör
nande steg i utvecklingen: lanseringen av
ska leda till något bättre. De flesta är välportalen. Den är ett viktigt mål på vägen
digt positiva och verkar uppskatta att få
mot att göra mer data tillgängligt för fler
tillgång till en samlad kompetens för de
användare på ett smidigt sätt.
här uppgifterna och för samordningen i
stort. Nu gäller det att alla affärsområden
Geografisk information ingår i väldigt
stöttar uppbyggnaden av GDCC så att
många av våra produkter på Saab, men
geodata kan hanteras kostnadseffektivt
idag vet inte den ena vilken geodata den
för hela Saab. Jag tror att detta blir till
andra har. Det är tidskrävande att bestor nytta för de många Saab-produkter
ställa och tar ofta värdefull tid från kärnsom nyttjar geodata och jag ser både
verksamheten. Portalen ska innehålla
utmaningen och framtiden i detta, säger
ett geodatabibliotek och möjlighet att
Elisabet Ressner.
beställa data. I framtiden ska det bli möjHannah Kirsebom
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MÖTE MED
ULF HAMMARSTRÖM

Vi överblickar och
koordinerar
Ulf Hammarström är generaldirektör för den nyinrättade
Försvarsexportmyndigheten (FXM), som har till uppgift att
effektivisera och bättre prioritera de statliga insatserna för
svensk försvarsexport.
Text: Andreas Grube

H

Foto: Christian Hagward

an har ägnat hela sitt yrkesliv åt försvars- och säkerhetspolitiska frågor,
både på nationell och på internationell
nivå. Nu har han ansvar för att bygga
upp en helt ny myndighet från grunden.

– Jag tycker att vi har fått en bra start. Två
tredjedelar av personalen är på plats och vi har fått
igång en bra dialog både med de andra försvarsmyndigheterna och med företagen. Nu fortsätter
vi arbetet med att bygga upp verksamheten och
rekrytera personal.

– Utgångspunkten är att företagen har ansvar
för sin marknadsföring och försäljning. FXM har
inte en generellt exportfrämjande roll som till
exempel Exportrådet. Vår uppgift är att utgå från
företagens behov och sedan låta vår strategiavdelning bedöma försvarsnyttan i olika typer av
exportaktiviteter från fall till fall. En nyhet är att vi
nu ska satsa hårdare på att stödja inte bara de stora
företagen utan också de små och medelstora så att
exportpotentialen blir bättre i underleverantörskedjan. Det är viktigt för att vidmakthålla kompetens som är viktig för försvaret.

Vilken är din viktigaste uppgift som general-

Några andra nyheter?

direktör?

– Vi har också som uttalad uppgift att främja
export av militär teknologi för civila ändamål.
De civila och militära sektorerna är mycket mer
integrerade idag än tidigare, teknologier går båda
vägarna, försvarsteknologier används för civila
ändamål och vice versa.

Ni har varit igång sedan 1 augusti. Hur har arbetet fungerat så här långt?

ULF HAMMARSTRÖM
Ålder: 49
Bor: Utanför Stockholm
Utbildning: Fil kand med
statskunskap och nationalekonomi som huvudämnen
Karriär: Inledde karriären
på Försvarsstaben, har
sedan varit sekreterare i
Försvarsberedningen och
haft olika befattningar på
Försvarsdepartementet.
Minister i den svenska
EU-representationen i
Bryssel, direktör för industri och marknad inom
Europeiska försvarsbyrån
(EDA).
Senast lästa bok: En
biografi över Karl IX
Ser helst på tv: Nyheter
Lyssnar just nu på:
Caroline af Ugglas

12

SPIRIT 4.2010

Vilket stöd kan de svenska företagen räkna med?

– Att leda arbetet och ansvara för att vi blir en
fungerande statlig myndighet med allt vad det
innebär, både inåt i organisationen men kanske
framförallt utåt.
Vad är syftet med FXM?

– FXM ska ha en överblickande och koordinerande roll för att skapa en effektivare försvarsexportverksamhet. Export är en viktig del när det
gäller materielförsörjning för vårt eget svenska
försvar. Vi ska, med statliga medel, främja export
med syftet att göra det bättre för försvarsmakten,
bland annat genom kostnadsdelning och genom
att vidmakthålla viktig kompetens samt se till att
staten får tillbaka på investeringar.
Vad är skillnaden nu mot förut?

– Egentligen kan man säga att det här är en
omorganisation av en redan existerande verksamhet. Men numera går allt stöd som de olika
försvarsmyndigheterna kan ge genom FXM. Vi är
inkörsporten till försvarssektorn, vi överblickar,
koordinerar och leder, ofta tillsammans med de
andra myndigheterna genom uppdrag.

”Det måste finnas en
koppling till nyttan för
försvaret”

Hur ser du på konkurrenskraften i den svenska
försvarsexporten i stort?

– De svenska företagen har en hög exportandel,
både generellt och inom försvars- och säkerhetssektorn. Det är ett tydligt kvitto på att Sverige och
svenska företag har en stor konkurrenskraft och
eftertraktade produkter.
Hur ska FXM främja den svenska försvars- och
säkerhetspolitiken?

– FXM ska bidra till en kostnadseffektiv
materielförsörjning för det svenska försvaret.
Vi ska effektivisera verksamheten genom att skapa
överblick och prioritera resurserna. Men vi är
inget näringspolitiskt instrument på så vis att vi
ska stödja företagen i sig – det måste alltid finnas
en koppling till nyttan för försvaret. l
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VERKSAMHET
AFFÄRSETIK

Hur ser du
på Saab?
Arbetar du med vapenförsäljning eller är du en del
i arbetet med att skapa en tryggare och säkrare
värld? Som medarbetare på Saab är det viktigt att
fundera kring ämnet och känna till de värderingar
som Saab grundar sin verksamhet på.
Text: Marie Karlsson

K
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Bengt Gustavsson leder MNM som ska
se till att Saabs marknadskonsulter följer
direktiv och agerar affärsetiskt.

Foto: Per Kustvik

utbildning där koden gjordes levande genom
unnande, förtroende och vilja är
Rätt hantering av marknadskonsulter är
olika praktiska exempel. Syftet var att synlignyckelorden i ett av Saabs viktidärför en viktig del av Saabs affärsetiska
göra koden internt och göra den lättillgänglig
gaste uppdrag; att utveckla och
regelverk. En ny avdelning, Market Network
för medarbetarna. Alla medarbetare ska
tillhandahålla försvars- och
Management (MNM) har bildats för att
genomgå utbildningen.
säkerhetslösningar för en säkrare värld.
säkerställa att Saab efterlever de interna
– När du arbetar på Saab är det viktigt
Saabs affärsetiska kod hjälper oss att arbeta
direktiven och de ökade kraven på hur Saab
med en varaktig och levande dialog kring
enligt våra värderingar.
utser och hanterar marknadskonsulter. Där
etik och moral, säger Anne.
– Vår affärsetiska kod anger hur medarbetar tio medarbetare med bred kompeAnne strävar efter att Saab alltid ska komarbetare, konsulter och uppdragstagare ska
tens och lång erfarenhet av att göra affärer
plettera sin affärsidé med etik som en central
bedriva Saabs verksamhet, säger Anne
på Saab. Avdelningen är placerad vid Saabs
roll.
Gynnerstedt, Saabs chefsjurist och initiativkontor på World Trade Center i Stockholm
– Det är inte oförenligt att arbeta med
tagare till koden.
och Bengt Gustavsson leder arbetet.
vapen och försvarsmateriel och samtidigt
Koden anger också hur Saab ska hantera
– Vi ska säkerställa att Saabs nätverk för
vara etisk. Vi får aldrig glömma att Saab
den finansiella marknaden, hur vi ska agera
att skapa affärer följer våra direktiv och agepå de marknader där vi verrar på ett affärsetiskt sätt på markkar och hur vi ska uppträda
naden, berättar Bengt.
mot varandra.
Från och med första septem”vi måste arbeta proaktivt med affärsetik”
ber är det bara MNM som får utse
marknadskonsulter på Saab. Det
Saabs affärsetiska kod
grundades för att Sverige skulle kunna förär fortfarande Saabs affärsområden som förekommer att uppdateras och nylanseras
svara sig, och FN-stadgan slår fast att det är
slår vilka de vill arbeta med och som ansvarar
under 2011. Syftet är att koden alltid ska vara
varje nations rättighet – och skyldighet – att
för den dagliga kontakten.
relevant och att den ska upprätthålla ett stort
försvara sina medborgare. Saab existerar för
– Efter väl underbyggda förslag från
intresse för affärsetik inom Saab samt stimuatt vi skyddar nationer och samhällen. Jag
affärsområdena är det vi som godkänner,
lera till diskussion.
tycker att alla som arbetar på Saab har ett
utser och ansvarar för den kontraktuella
– Vi lever i en tid där omvärlden förändansvar att fundera kring detta.
relationen med marknadskonsulten, säger
ras konstant – nya förutsättningar skapar nya
Precis som Saab internt ska följa den
Bengt.
utmaningar. Därför måste vi arbeta proaktivt
koden ska Saabs affärspartners anamma
En omfattande undersökningsprocess
med affärsetik på Saab, säger Anne.
samma goda uppförande.
ska ligga bakom beslut om vilka marknadsNär koden lanserades för två år sedan
konsulter Saab ska arbeta med. Till grund för
kompletterades den med en webbaserad
14

Kraven på god affärsetik har hårdnat.
Anne Gynnerstedt menar att det måste
vara tydligt vad Saab står för.

undersökningen finns ett Business Justification (motiveringsdokument) som affärsområdeschefen skriver under. När det rör sig om
affärer av särskild strategisk betydelse, eller
om ordervärdet överstiger en miljard, fattas
besluten av Saabs Ethics and Compliance
Board, ECB. I ECB sitter Håkan Buskhe,
Lena Olving, Anne Gynnerstedt, Lennart
Sindahl, Jonas Hjelm och Tomas Samuelsson.
– Ska vi leva upp till våra värderingar och
affärsetiska kod behövs transparens i processer och ett ansvar ända upp i toppen, säger
Bengt.

Yttre påverkan och snabba kast i omvärl-

den gör att Saab måste ligga steget före för
att vara framgångsrika på marknaden. Utan
dialog och gemensam syn på affärsetik blir
det otydligt för oss själva och våra samarbetspartners vad vi står för, och plötsligt ökar
risken för missförstånd och ett icke professionellt agerande.
– Saab har varken tid eller råd att inte vara
professionella, säger Anne Gynnerstedt.
För att motverka korruption finns idag
omfattande lagstiftningar. Företag förväntas
även leva efter olika regelverk som inte är

Lagar och riktlinjer
Här kan du läsa om några
lagar och riktlinjer som syftar
till att motverka korruption och
verka som ”lagens långa arm”
världen över.

ningen mot korruption, som
bland annat innebär att företag
måste kunna visa att de har
långtgående program för att
motverka detta.

sedan 1997 en konvention om
bekämpning av bestickning av
utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförhållanden.

Foreign Corrupt Practices
Act, FCPA är en amerikansk
federal lag känd främst för
två av de viktigaste bestämmelserna; en som behandlar
insynskrav och en annan om
bestickning av utländska
tjänstemän.

En ny svensk lagstiftning är
under utveckling som även
den ställer krav på att företag
vidtar åtgärder mot korruption. Lagstiftningen kommer
även att innehålla en uppförandekod för näringslivet.

FN:s Global Compact är
ett initiativ som företag kan
ansluta sig till. Det innebär att
man åtar sig att anpassa sin
verksamhet och sina strategier
till tio allmänt vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljö och anti-korruption.

UK Bribery Act är en skärpning av den engelska lagstift-

Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling. I OECD finns

formell lagstiftning. Saab följer exempelvis
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
och FN:s Global Compact.
– Kraven på god affärsetik har ökat de
senaste åren. Utmaningarna i våra affärer blir
hela tiden fler; media är engagerade i korruptionsfrågor, kundernas förväntningar tilltar,
konkurrensen hårdnar och kraven på insyn
och öppenhet ökar, säger Anne.
För att säkerställa att Saab gör affärer på
ett ansvarsfullt sätt behövs klara och tydliga
riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas.
– Saab driver ett konstant förbättringsarbete som syftar till att arbeta långsiktigt och
hållbart med etikfrågor, säger Anne.
Genom att följa utvecklingen i samhället, hålla den affärsetiska koden relevant och
uppmuntra till intern dialog så ökar förutsättningarna för medarbetarna att leva efter
Saabs värderingar.
– Jag är övertygad om att alla på Saab
inser hur viktigt vårt uppträdande är för vårt
varumärke och för våra framgångar. Det är
bara genom att leva upp till våra värderingar
och följa vår affärsetiska kod som vi kan
bygga en ljusare framtid och stärka vår ställning på marknaden. l
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SAAB-RESAN
Schweiz
Bruno Grunder (till vänster)
och Markus Conrad på
utvecklingsavdelningen
diskuterar resultaten av en
simulering.

Hanspeter Kneubül arbetar
med att montera och förpacka ammunition.

Det har varit toppar och dalar, men
efter att Saab kom in som ägare
har det blivit roligt att jobba igen,
säger Eveline Moser.

Laddade för
framtiden
Med drygt 50 medarbetare hör verksamheten i Schweiz till
Saabs allra minsta. Liten, javisst. Men allt annat än obetydlig.
För bakom ett blygsamt yttre finner vi teknisk kompetens och
en produktlinje i absolut världsklass, parat med – ska det visa
sig – en spirande tro på framtiden.
Text: David Hollertz
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Foto: Stefan Koch

D

et har varit både toppar och dalar, men
sedan Saab tog över finns en helt annan
stabilitet. Det är roligt att jobba igen!
säger Eveline Moser, samtidigt som
hon vant rattar oss fram på de smala
serpentinvägarna. Hon arbetar vid marknadsavdelningen på Saab Bofors Dynamics Switzerland (SBDS),
som är ett dotterbolag till affärsområde Dynamics, och
är vår ledsagare när Saab-resan når Schweiz och staden
Thun, några mil söder om Bern.
Trots att det bara är oktober lyser de senaste nätternas
nysnö vit på alpsluttningarna ned mot Thun, en stad
präglad av militär verksamhet. Här har schweiziska
armén sin största garnison och här finns stora delar av
försvarskoncernen RUAG:s produktion. Och det var
genom en affär med just RUAG som Saab för tre år sedan tog steget in i Schweiz. RUAG hade fattat ett strategiskt beslut om att upphöra med tillverkning av militär
ammunition. Valet stod mellan försäljning och avveckling av koncernens ”Warhead Division”, vilket skapade
en oro hos både kunder och medarbetare. Våren 2007
offentliggjordes Saabs övertagande av divisionen och
arbetet med att bygga upp förtroendet för det nya bolaget kunde inledas.
– Våra ansträngningar har gett resultat. SBDS ses

idag som en pålitlig partner och vi bjuds åter in till de
stora upphandlingarna, säger Theodor Spuler, vd. Tillsammans med marknadschefen Martial Wicht hälsar
han oss välkomna till SBDS:s huvudkontor – som för
övrigt också det ligger inne på militärt område.
Att återställa förtroendet var den första utmaningen
i en trestegsstrategi som sjösattes i och med ägarbytet.
I steg två, där man nu befinner sig, ligger fokus på att
stabilisera verksamheten och öka försäljningsvolymerna. Från och med 2012 ska slutligen erbjudandet till
marknaden breddas ytterligare. Målet är att bli ledande i
Europa inom SBDS:s produktområden: stridsspets- och
splitterteknologi, ammunitions- och minröjning (även
kallat EOD) samt allmän ammunitionsteknologi.

”Saab har verkligen ansträngt
sig för att skapa en positiv
anda och det
märks. Vi tror
på verksamheten igen.”

På produktsidan väntas framför allt splitterammunitionen MAPAM få stor betydelse de närmaste åren.
Mortar Anti Personnel Anti Materiel, som beteckningen står för, är både lättare och effektivare än konkurrerande alternativ, samtidigt som skadeverkningarna
avgränsas till ett kontrollerat område. En 60 mmladdning är redan i serieproduktion och nästa år inleds
också tillverkningen av en större 81 mm-variant.
– Om fem år ska MAPAM stå för en stor del av vår
omsättning. Här har vi en produkt som kombinerar
SPIRIT 4.2010
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saab-resan: schweiz

Vlatko Pehar hör till de medarbetare som nyanställts efter Saabs
övertagande av verksamheten.
Michael Bürki, till höger,
jobbar sedan ett år tillbaka
på SBDS och hör till de
allra yngsta på företaget.

teknisk överlägsenhet med ett attraktivt pris. Världens
regeringar försöker ständigt minska de militära utgifterna, vilket gör kostnadsfokus till en av våra främsta
utmaningar, säger Martial Wicht.

Marknadschef Martial Wicht, till
vänster, menar att kostnadsfokus
är en av de främsta utmaningarna.
Här ses han tillsammans med vd
Theodor Spuler.

Förmågan att ta fram högkvalitativa produkter till rätt

pris kan delvis tillskrivas utvecklingsavdelningen. Här
görs omfattande simuleringar och analyser av produkternas funktion innan man genomför skarpa tester vid
den egna testanläggningen.
– Vår utvecklingsavdelning hör till de absolut vassaste i sitt slag i Europa. Vi kan gå längre och snabbare
fram, jämfört med traditionella tester, samtidigt som
kostnaderna hålls nere. Tack vare det har vi också vunnit många uppdrag, säger Christian Herren, kvalitetsoch utvecklingsansvarig.

Vid produktionsanläggningen några kilometer ut-

anför staden tillverkas och monteras både SBDS:s egna
produkter och andra typer av ammunition, för kunder
utan direkt anknytning till Saab. Arbetsrummen skiljs
åt av tjocka betongväggar medan taken är av tunt plexiglas.
– För att leda en eventuell explosion upp och ut från
huset, förklarar Ernst Theiler, produktionsansvarig, och

lägger i samma andetag till att man dock hittills varit
förskonad från olyckor. Han har jobbat för RUAG och
numera Saab i 22 år, och uppskattar förändringarna
som ägarbytet har medfört.
– Saab har verkligen ansträngt sig för att skapa en
positiv anda – och det märks. Vi tror på verksamheten
igen och de senaste åren har vi dessutom kunnat nyanställa. Det har varit viktigt för oss att få in nya krafter.

l l l l guide: Saab Bofors Dynamics Switzerland
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Personal

Försäljning

Fredsprodukter

Framtid

52 ska bli 60

Tillväxtmarknader

SM-EOD

Två nyckelutmaningar

Idag arbetar 52 personer vid SBDS:
13 % kvinnor, 87 %
män. Medelåldern
är 44 år. Om
två år, 2012,
ska antalet
anställda
enligt prognos ha ökat
till totalt 60.

På kort sikt: Europa – försäljning till
nya länder. På medellång sikt: Nordamerika – främst genom försäljning
av MAPAM. På lång sikt: Asien
– komplicerad
marknad
som tar
längre
tid att
penetrera.

Kontaktfri desarmering
av minor och odetonerad ammunition. Används
av ett 20-tal
organisationer
världen över,
däribland FN
och NATO. Lågt
försäljningspris,
liten vinst – här sätts
den humanitära nyttan
främst.

Driva på utvecklingen för att minska
produkternas oavsiktliga
skadeverkan. Förstärkt
kostnadsfokus, för
att kunna erbjuda
högklassiga produkter till priser
som kunderna
är beredda att
betala.

SPIRIT 4.2010

Ernst Theiler ser positivt på de
förändringar som ägarbytet har
inneburit.

Vlatko Pehar är en av dessa nya krafter. Han arbetar
sedan två år tillbaka i produktionen. Den här eftermiddagen fyller han upp ammunitionshylsor med trotylenheter, som gjuts på plats med flytande paraffin.
– Jag trivs här, både med jobbet och med stämningen. Uppgifterna växlar också hela tiden, eftersom
man cirkulerar mellan de olika arbetsstationerna. Det
blir mindre monotont, och man känner sig mer delaktig
i det som händer, säger Vlatko Pehar.
– Genom att medarbetarna cirkulerar blir vi också
mer flexibla. Alla kan sättas in där de bäst behövs, flikar
Ernst Theiler in.
Det börjar så smått mörkna utanför fönstren, men i

”Våra ansträngningar
har gett resultat. SBDS ses
idag som en
pålitlig partner
och vi bjuds
åter in till de
stora upphandlingarna.”

produktionsanläggningens konferensrum råder full
aktivitet. Sju personer med uppfällda laptops sitter runt
bordet. De är ”Key-Users” för det nya affärssystem som
snart ska införas, och får en genomgång av funktionerna att föra vidare till kollegorna på sina respektive
avdelningar. En av deltagarna är utvecklingsteknikern
Michael Bürki, som 26 år ung tillhör den nya generationen på SBDS. Vad tänker han om sitt jobb?
– Det ställs höga krav här. Man måste verkligen
anstränga sig för att hitta de rätta lösningarna, och det
gillar jag. Skarpt. l
SPIRIT 4.2010
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ARBETSLIV
Balans i livet

Du är inte ditt jobb
När Universum frågade 16 700 studenter om vad som
är viktigast på en arbetsplats så var svaret inte ”hög
lön” eller ”status”. Istället lades vikt vid livskvalitet och
hur företagen hjälper de anställda att nå balans i livet.
Någonting har hänt.
Text: Hannah Kirsebom

F

Illustration: Claes Stridsberg

olk har tappat lusten att pressa sig
till det yttersta i arbetet. Attitydsvängningen är tydlig: människor
efterlyser andra värden än status
och karriär. Bland unga kan det bero på att de
ser hur föräldrarna har slitit hårt och kanske
gått in i väggen, utan att för den skull bli lyckliga. De unga vill inte göra om samma misstag,
säger P-O Eriksson.
P-O är psykolog och coach med lång erfarenhet av att hjälpa anställda på olika företag
och myndigheter med livs- och karriärplanering. Att människor mår bra på jobbet – och
utanför – ligger inte bara i individens intresse.
Även arbetsgivaren har mycket att vinna på
glada, harmoniska medarbetare. Men ”balans
i livet”, vad innebär det, egentligen?
– Det är en upplevelse av kontroll, att man
är herre över sin egen situation, både på och
utanför jobbet. Det betyder inte att man lever
ett liv befriat från stress, men man känner att
man har koll på läget. Att man upplever trygghet på alla plan, med sig själv, sitt umgänge,
sitt jobb och sin ekonomi, säger P-O Eriksson.
Det kan låta enkelt, men för många är det
svårt att hitta ork och tid att på samma gång
vara en bra förälder, en god kollega, träffa vänner och dessutom ha tid för sig själv. Vi identifierar oss gärna med vårt jobb, presenterar oss
som ingenjör/projektledare/vd, och när vi inte
till fullo klarar arbetet så känns det som ett
20

SPIRIT 4.2010

personligt misslyckande. Som att man blir en
sämre människa i andras ögon. Men det gäller
att få hjälp att identifiera vad just du behöver
för att må bra. Då är livs- och karriärplanering
ett väldigt bra redskap.
I Universums undersökning var Saab ett av
de företag som rankades högt av studenterna.
Även på Saabs medarbetarenkät var svaren
positiva.
– Enligt enkäten upplever de flesta av våra
medarbetare balans i livet. Jag tror att det
hänger mycket på chefernas inställning och
förståelse för att man har ett liv även utanför
jobbet. Den kulturen har man lyckats skapa
inom företaget, säger Evalena Persson som jobbar med Employer Branding inom Saab.
P-O Eriksson betonar också chefens viktiga
roll när det gäller att uppmärksamma sina
anställda. Lyser någons lampa lite väl sent på
kvällen? Skickar man mail klockan två på natten? Då kan det vara dags att prata med den
personen för att hjälpa honom eller henne ur
ett dåligt mönster. Som chefen gör, så gör de
anställda.
– Det där 80-talsfenomenet, att den som
gick hem sist vann – bort med det! Det måste
vara okej att vara hemma med en snorig unge
eller att komma för sent för att man suttit i en
bilkö. Att vara mänsklig, helt enkelt, säger
P-O Eriksson.l

6 tips

Så hittar du
balansen
Chefen har en viktig roll i att hjälpa
dig om du känner dig stressad.
Men du har också ett eget
ansvar.

Sist kvar på kontoret vinner?
Knappast. Respektera dig själv
och din egen tid genom att jobba när
du ska göra det och vara ledig när du
ska vara det.

1

Om du är mycket stressad och
upplever att jobbet tar all din tid
– prata med din chef. Det är hans eller
hennes uppgift att hjälpa dig.

2

3

Skilj på arbetsgivarens ansvar
och ditt eget. Om jobbstressen

blir för hög så är det chefens uppgift
att hjälpa till med en lösning. Men
sedan är det du som ska finna en
vettig kombination mellan jobbet och
övriga livet. Ansvaret för det ligger
på dig.
Tänk på att du inte är ditt jobb.
En svacka i karriären eller ett
misslyckande på jobbet är inte en
personlig katastrof. Du är mycket mer
än din befattning.

4

Stress är en del av livet. Även de
som upplever att de har kontroll
över sitt liv stressar ibland. Huvudsaken är att du inte låter stressen ta
över och styra ditt liv.

5

Fråga dig vilka faktorer i livet
som gör dig mest stressad, och
var du hittar energi. Prioritera och
planera så att du tillåter dig att ”tanka”
dina energireserver.

6

Psykolog
P-O Eriksson
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Brasilien

dubbla roller

Jessica Rylander, Raketmotoringenjör, Dynamics i Karlskoga

Ingenjör i gröna kläder
När Jessica Rylander utvecklar raketmotorer
och robotar i Karlskoga är hon långt ifrån den
verklighet där produkterna används. Men några
veckor om året är hon desto närmare – då
tjänstgör hon som reservofficer.
Reservofficeren
Text: Hannah Kirsebom

Foto: Per Kustvik

Raketmotoringenjören

Latinamerika är en
framtidsmarknad

Brasilien är en viktig marknad oavsett hur det går med
Gripen-affären, menar Bo
Torrestedt.

Många länder i Latinamerika är starka framtidsmarknader med stor utvecklingspotential. I täten går Brasilien, där Saab är involverade i ett antal intressanta
projekt. – Det är en väldigt positiv trend i regionen i stort, säger Bo Torrestedt.
Text: Andreas Grube

H

Foto: Per Kustvik

ur den pågående Gripen-affären
med Brasilien kommer att sluta
är i skrivande stund oklart.
– Det mest troliga verkar
vara att det kommer ett slutgiltigt beslut
någon gång under det första halvåret 2011,
säger Bo Torrestedt som är regionchef för
Latinamerika och Sub-Sahara
Afrika.
Gripen-affären är givetvis både
stor och viktig, men Saab står inte
och faller med den på något sätt.
Saab har goda referenser i Brasilien
sedan tidigare och har bland annat sålt fem
stycken ERIEYE-plan som används för
övervakning och bekämpning av narkotikahandel i Amazonas.
Konjunkturen pekar uppåt och Brasilien
är idag ett starkt land med god och ordnad
ekonomi.
– Brasilien har ambitionen att bli en stor

och viktig nation. De går i täten för hela det
framväxande Latinamerika och det är strategiskt viktigt för oss att odla våra kontakter
där, säger Bo Torrestedt.
Utvecklingen påskyndas ytterligare av
att landet står som värd för både fotbollsVM 2014 och OS 2016. Vid båda dessa

byggandet av tre olika fartygstyper för den
brasilianska marinen, samt ett stort projekt
om bevakning av den väldiga kuststräckan.
– Det har även startats ett långsiktigt
projekt som handlar om övervakning av
den inre landgränsen, rakt igenom Amazonas. Vi är med och för diskussioner med
både kunder och potentiella partners
inom de områdena, säger Bo Torrestedt
som också påpekar vikten av samarbete med lokal industri.
Men det är inte bara i Brasilien
som utvecklingen går framåt: Mexiko,
Peru, Chile och Colombia är alla länder
med stabila ekonomier – och viktiga framtidsmarknader för Saab.
– Intresset för olika Saab-system är stort
här, framförallt kring övervakningslösningar med ERIEYE, liknande det som Brasilien
har idag, säger Bo Torrestedt. l

”Intresset för olika Saabsystem är stort här, framförallt
kring övervakningslösningar ”
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evenemang kommer försvaret att ansvara
för delar av säkerheten och det råder nu viss
tidspress för att uppgradera och utveckla
säkerhetssystemen.
– Där skulle Saab kunna hjälpa till med
bland annat övervaknings- och ledningsfunktioner, säger Torrestedt.
Just nu pågår även diskussioner om

Jessica Rylander verkar vara något av en magnet när
det gäller snygga titlar. Förutom reservofficer kan hon
också kalla sig raketmotoringenjör. Hon arbetar på sektionen Explosives Physics and Chemistry på Dynamics
sedan snart ett år tillbaka.
– Dessförinnan jobbade jag som systemingenjör
med bland annat användargränssnitt till nya generationens sikte till luftvärnssystemet Robot 70, säger
Jessica Rylander.
Hon började sin karriär 2002 på en stor kemikoncern i Tyskland, efter att ha avslutat sina kemiteknikstudier i Lund.
– I Tyskland var det ibland svårt att kombinera
tjänsten som reservofficer med mitt fasta arbete. Men
här på Saab är man väldigt positiv till att jag går i gröna
kläder ibland, och som ingenjör är det
väldigt bra för mig att ibland stå på
kundens sida.
Ännu så länge har Jessica
Rylander inte styrt några riktigt stora
projekt, vilket har gjort det relativt lätt
för henne att lämna Saab under korta
perioder. På sikt hoppas Jessica
dock på att få en projektledarroll och
även komma närmare användaren av
de produkter som hon idag är med
och utvecklar. Nu kan hon ibland
tycka att steget är för långt mellan
detaljnivån och slutanvändaren av
Saabs produkter.
Men oavsett vad hon kommer att
jobba med i framtiden hoppas hon att
företaget behåller sin generösa inställning till hennes andra yrke.

Jessica Rylander

När Jessica Rylander ryckte in som värnpliktig i Halmstad hade hon till att börja med siktet inställt på att
bli yrkesofficer. Men redan då, i mitten av 90-talet,
tvingades Försvaret att göra stora nedskärningar
och en framtid inom det militära kändes osäker.
Så Jessica Rylander började istället utbilda sig till
civilingenjör i Lund, men tanken på officersyrket
dröjde sig kvar.
– Jag saknade det militära, så jag tog ett studieuppehåll under ett år och läste till reservofficer.
Idag tillhör jag Luftvärnsregementet men är placerad på
I 19:s brigadstab i Boden, där jag är en i luftstridlaget som
håller koll på och koordinerar allt det som sker i brigadens
luftrum.
Hon har hunnit med att göra utlandstjänst
också, senast i Afghanistan där hon var samverkansofficer på ett skyttekompani.
Är hon aldrig rädd?
– Visst är jag det ibland. Men man
tänker inte på det när man jobbar, och
tur är väl det. Det hade nog varit
svårt att göra
ett bra jobb då,
säger Jessica
Rylander.
Två eller tre
gånger om året rycker hon
in, varje gång någon vecka i
taget. Från Saab har hon bara
fått positiva reaktioner om sitt
andra jobb. Folk är nyfikna,
inte minst då de jobbar i en
bransch som tangerar det
militära.
– Jag hinner bli lite ringrostig ibland mellan tjänstgöringarna. Det är väl det
som är något av det svåraste
med att vara reservare. Så det
gäller att vara mottaglig och
suga åt sig all kunskap man
kan vid de tillfällen som ges.

Ålder: 34
Affärsområde: Dynamics i Karlskoga
Avdelning: Mechanical Development,
Explosives Physics and Chemistry
Fritid: Tävlar i triathlon
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vem & vad
Vem: Åsa Helldén Ruocco, Group Communications
vad: Adjungerad professor i strategisk kommunikation

Brinner för kommunikation
Åsa Helldén Ruocco tillträdde i maj som internkommunikationschef på Saab. I oktober blev hon dessutom adjungerad professor i strategisk kommunikation
vid Mittuniversitetet.
Vad innebär detta?
– Jag kommer att kombinera mitt jobb på Saab
med en tjänst på 25 procent vid avdelningen för
medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitet.
Vad kommer du att göra?
– Det finns en strävan från universitetets sida
att utveckla samarbeten mellan forskning och näringsliv, så det är en del av det jag kommer att jobba
med. Jag kommer också att undervisa. Några av
kurserna är strategisk kommunikation, ledarskap
och organisation. Dessutom kommer jag att vara
med och ta fram kursupplägg och även sitta med

i den medie- och kommunikationsvetenskapliga
institutionens branschråd.
Hur kommer det sig att du fick den här
tjänsten?
– Jag tror att det beror på att jag verkligen brinner för kommunikation och att jag har erfarenhet
av kommunikationsarbete i olika branscher och är
van att föreläsa. Jag har arbetat mycket med förändringskommunikation, kommunikativt ledarskap,
omvärldsbevakning, pressansvar och varumärkesfrågor och kan tipsa studenterna om ämnen
som är intressanta för näringslivet vid till exempel
uppsatsskrivande. Jag vill öppna dörren till Saab för
forskning och uppsatser. Jag hoppas också kunna
inspirera och förbereda studenterna inför yrkeslivet
och ha en slags mentorsroll.

vem: Dorcus Manyike, vid
Saab Transformation Committee i Sydafrika
vad: Saab stödjer utvecklingen på landsbygden

Teknik till
landsbygden
Dorcus Manyike från affärsområde
EDS ingick i den kommitté som gjorde det möjligt för tre skolor på landsbygden i Sydafrika att få datorer.
Vad gick projektet ut på?
– Saab i Sydafrika arbetar proaktivt för att se till att underprivilegierade elever på landsbygden ska få
ta del av den tekniska utvecklingen
genom högteknologiska datoranläggningar. Dessa iLabs installeras av en tjänsteleverantör och är
självförsörjande, fullt utrustade och
nyckelfärdiga datoranläggningar,
som ger eleverna tillgång till en
datoriserad utbildningsmiljö. Enheterna är anslutna till Internet och
är utformade som integrerade lösningar försedda med grundläggande
klassrumsutrustning, tålig teknik för
att förhindra stöld och vandalisering
samt styrprogramvara.
Varför valdes det här projektet ut?
– Det här projektet är viktigt
eftersom det handlar om att utveckla
Sydafrikas teknologiska landskap
och garantera framtida resurser för
den högteknologiska industri där
Saab verkar.
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vem: Jocke Glad, Electronic
Defence Systems
vad: Uppfunnit rotorvarningssystem för helikoptrar

vem: Pontus Invers
vad: Resultatenhetschef för telekom på Combitech i Linköping

Hans uppfinning
ska hindra olyckor
Helikopterolyckan vid Kebnekaise för tio år sedan fick Jocke
Glad att börja tänka. En helikopter
skulle undsätta två klättrare, men
ett rotorblad stötte emot klippan.
Helikoptern störtade och tre personer dog.
– Då fick jag idén om ett system som varnar när rotorbladen
närmar sig en klippa eller något
föremål, säger Jocke Glad.
Hur fungerar varningssystemet?
– En laserpuls skickas ut mellan rotorbladen och studsar mot
ett fast föremål. En mottagare tar
emot laserpulsen, mäter avståndet och varnar om det blir för litet.
Saab har fått patent på uppfinningen. Vad händer nu?
– Förhoppningsvis tar någon
fram en prototyp så att systemet
testas i skarpt läge. Nu ska Försvaret ha nya helikoptrar, där skulle
varningssystemet passa bra.
Har du fler uppfinningar på
gång?
– Jag får mycket idéer i jobbet,
så vi får väl se. Jag hade turen att
ha flera personer som lyssnade på
mig och som trodde på min idé,
och det gör att man får mod att
fortsätta. Det vore roligt att ha en
experimentverkstad här, där man
kunde testa idéer.

Ett företag
i företaget
vem: Thomas Cedergren och Jon Skovly, Support
and Services, som var med i Operation Atalanta.
vad: Fick ta emot medaljer av försvarsminister
Sten Tolgfors för sina insatser.

Medaljörer i Operation Atalanta
Operation Atalanta leds av
EU Navfor på FN-mandat.
Målet är att bekämpa pirater
längs Somalias kust för att
säkra mattransporter till nödlidande i landet. Kustbevakningen och Saab deltog i fyra
månader, och nu planerar de
nästa samarbete för EU.
Vilken uppgift har ni haft
under operationen?
– Ansvaret för teknik och
avhjälpande underhåll på
Kustbevakningens flygplan
KBV503, som deltog i havsövervakningen. Tjugotalet
man jobbade med det, varav
18 aktiva som backades upp
hemifrån med all administration.
Hur kommer det sig att just
ni två fick medalj?

– Det hänger på reglerna.
Man ska jobba minst 30 dagar
utomlands för att komma
ifråga för medalj. Jag var med
från början till slut, säger Jon,
som kom hem i början av juli.
Thomas klarade också de 30
dagarna med marginal medan
övriga hamnade strax under
gränsen. De flesta varvade
vistelserna med varandra.
Vad säger ni om resultat
och erfarenheter av det här
uppdraget?
– Det gick bra. Av 100-tal
flygningar fick vi avbryta en på
grund av tekniskt fel. Vi gjorde
också en A-check med extra
folk på plats i tre dagar, under
plåttak i 35 graders värme. Det
funkade, men gissa om det
var svettigt!

Utöver traditionell verksamhet med konsulter på externa
uppdrag driver Combitech, ett av
Sveriges ledande teknikkonsultföretag, merparten av sina projekt
i egen miljö – med egen projektledning och egen teamstruktur.
– På så vis kan vi jobba nära
kunden på ett ännu mer kostnadseffektivt sätt, säger Pontus
Invers.
Vilka är fördelarna med det
arbetssättet?
– Det är en tydlig trend att den
traditionella konsultverksamheten
håller på att förändras. Vi tillför en
extra länk i värdekedjan. Genom
att vi driver projekten själva vilar
också ett större ansvar på oss att
leverera. Vi blir som ett företag i
företaget.
Ni arbetar mycket med unga
och nyutexaminerade konsulter. Berätta om det.
– Vi bygger upp mixade projektteam med både oerfarna
och mycket erfarna konsulter.
Det finns flera vinster med det.
De unga kommer snabbt in i
arbetet och vi jobbar aktivt med
deras kompetensutveckling. För
kunden blir det mer kostnadseffektivt.
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Talkshow på KTH

Evelina Hedskog från Saab i Järfälla deltog
i Sen kväll med Armada den 11 november
på KTH (Kungliga tekniska högskolan) i
Stockholm. Arrangemanget var upplagt
som en talkshow ledd av komikern Kristoffer
Appelquist. Tillsammans med representan-

ter från tre andra företag fick hon svara på
frågor om sig själv och Saab. Syftet med
kvällen var att på ett lättsamt sätt ge en
aptitretare om företagen inför arbetsmarknadsdagarna på KTH veckan efter.

Sen kväll med Armada är ett ypperligt tillfälle för företag att förmedla en mer avslappnad och
personligare bild av verksamheten.

Keny

borg

Större och bättre

Lasern 50 år

Under hösten har Saabs affärsplan presenterats runt om på företaget. Det är dock nu som
det viktigaste arbetet börjar, menar vd Håkan
Buskhe.
– Nu ska vi alla förverkliga det som står på
PowerPoint-bilderna, säger Håkan.
Affärsplanen visar var Saab ska vara 2015
och vad som krävs för att nå dit. Strategin är
sedan tidigare ett ökat marknadsfokus, en mer
fokuserad produktportfölj och ett effektivare
arbetssätt.

I oktober firades att det i år är 50 år sedan lasern föddes. Ewon Wall,
Saabs nestor inom området, berättade om laserns historia, och professor Sheila Galt från Chalmers förklarade med enkla medel de många olika
användningsområdena. Claes Warholm, chef för den del av EDS produktledning som ansvarar för laser, välkomnade det senaste tillskottet i laserfamiljen, nämligen Heimdall, och framhöll det positiva gensvar den fått från
kunderna.

a

African Security and Advanced Technology Summit, ASAT 2010, bestod av paneldiskussioner på förmiddagarna och rundabordssamtal på eftermiddagarna.
Rundabordssamtalen användes för att
tala om aktuella Saab-projekt i Afrika och för
att marknadsföra Saabs produkter och teknologier. Saab hade även en monter i anslutning till konferensen.

EDS produktområde Laser finns samlad i Göteborg med verksamhet både inom
produktion och utveckling.

ASAT 2010 täckte flera av Saabs produkt- och
tjänsteområden och gav tillfälle till möten med
både politiska och militära beslutsfattare.
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Saab är verksamt i Östafrika med sina
produkter och lösningar för fredsbevarande
insatser, avancerade träningssystem samt
olika säkerhetslösningar.
– Ett direkt resultat av ASAT 2010 var att
vi ytterligare stärkte vårt samarbete med FN
då slutliga förhandlingar kring ett kontrakt
kunde göras, säger Niklas Sederholm, Saabs
representant i Kenya.

För första gången deltog Saab på den här
typen av evenemang i Östafrika, som är en ny
och växande marknad för Saab. Här ses Niklas
Sederholm och Tommy Hultin från Saab samtala med Peter Yatich från Kenya Ministry of
State for Defence.

Karl

skog

a

Succé vid Ground Combatuppvisning
Tidigt i höstas genomförde Dynamics en uppvisning av sina
samlade förmågor inom området Ground Combat Systems.
Arrangemanget samlade cirka 120 gäster från 22 nationer. Tvådagarsprogrammet genomfördes i Karlskoga och omfattade
produktpresentationer, tekniska skjutningar samt liveskjutningar.
Produkterna som visades var bland andra AT4, Carl-Gustaf och
NLAW. Security and Defence Solutions fanns också på plats för
att visa träningssystem.
– Jag har aldrig, sett ett företag med ett sådant förtroende för
sina produkters förmågor. Att så fullständigt kunna och våga visa
upp sina förmågor för kunder från hela världen är unikt, uttryckte
sig en av de tillresta journalisterna.

– Jag har inte kommit till Saab för att ha låga ambitioner. Min ambition är att göra företaget större
och bättre, sade vd Håkan Buskhe till cheferna på
Aeronautics.

Toppkonferens i Kenya
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Framryckande soldater under en taktisk scenariodemonstration.

ga

Tidigt teknikintresse

Drygt 150 av Support and Services chefer lyssnade
till affärsplanepresentationen i Linköping.

Samma dag som affärsplanen presenterades för
Group Functions, kom beskedet om effektiviseringarna av verksamheten, vilket gjorde att budskapen om effektivisering och affärsfokus fick en
ännu mer konkret innebörd.

I början av oktober samlades 140 uppfinningsrika femteklassare på
Saab i Arboga för att bygga egna flygdugliga drakar. Detta är en av de
aktiviteter som Saab arrangerar tillsammans med Arboga kommun för
att tidigt väcka ett tekniskt intresse hos unga.
– Barnen på drakflygardagen får en liten introduktion till ett av
Saabs stora teknikområden; flygteknik. Det är kul för oss på Saab och
jag hoppas det är roligt för eleverna, säger Carina Fredriksson som var
med och arrangerade dagen.

Drakflygardagen är viktig för vår framtida rekrytering. Vi börjar tidigt!,
säger Carina Fredriksson.

NLAW avfyras.

Inspektion av mål träffat av AT4 CS.
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Safir – en oslipad diamant med plats för tre
Provflygaren Ove Hagermark gjorde premiärturen med
en av Saabs största exportframgångar på flygsidan – Saab
91 Safir – den 20 november 1945, drygt ett par månader
efter krigsslutet. Det enmotoriga rese- och skolflygplanet
utvecklades av konstruktören A J Andersson som under
1930-talet varit med och utvecklat tyska Luftwaffes Jungmann och Bestman-plan. Just Bestman var förebilden för
Saab 91 Safir som var lågvingat och byggt helt i metall.
På grund av kapacitetsbrist i Linköping (J 29 Tunnan
hade börjat utvecklas) legotillverkades de första planen
i Holland. 1956 flyttades tillverkningen till Linköping och
totalt tillverkades 323 flygplan i fyra olika versioner.
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Det svenska flygvapnet använde Saab Safir för den grundläggande flygutbildningen i Ljungbyhed. Planet exporterades till Etiopien, Norge, Finland, Österrike och Tunisien. I
maj 1947 flög legendaren Carl Gustaf von Rosen en Safir
nonstop från Sverige till Addis Abeba i Etiopien – drygt 620
mil – på 32 timmar. Det gav eko i hela den svenska pres�sen och uppmärksammades även internationellt.
Lyfter du blicken upp mot taket när du är på språng
genom utrikeshallen på Göteborg-Landvetter ser du ett
välbevarat exemplar av detta omtyckta plan, som tjänstgjorde hos det svenska flygvapnet ända fram till 1993. l
Bengt Åkesson
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