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Rakt	på	sak	…

Det	är	lätt	att	bli	imponerad	av 
Saab. All den bredd och kunskap 
som finns här. Den spänner alltifrån 
det mer handfasta i ett missilsystem 
till det abstrakta i ett säkerhetssys-
tem som SAFE (läs om SAFE under 
Teknik i världsklass). I slutändan 
handlar allt ändå om att vi erbjuder 
trygghet för människor och sam-
hällen. Trots alla våra fantastiska 
produkter och tjänster måste vi inför 
våra kunder ge en tydlig bild av vad 
Saab är för ett företag.

Stefan de Flon är en av upphovs-
männen bakom Saabs nya sätt att 
kommunicera. Det handlar om att 
genom berättelser från verkligheten 
tydliggöra vad Saab står för och 
vilket värde vi tillför kunden. Läs 
mer om detta på sidan 14–15. 

Saab har också fått en ny mark-
nadsplan med ungefär samma 
syfte; att genom att koncentrera 
Saabs satsningar på ett färre antal 
marknader bli en tydligare och 
större aktör.

Visste du att du förhandlar un-
gefär 10 000 gånger om året? Då 
är det läge att göra det bra. Få tips 
på hur du gör i Arbetsliv som denna 
gång handlar om förhandlingsteknik.

En	tydlig	bild

Saab	Spirit	är Saabs tidning till alla medarbetare i koncernen. Adress: Saab AB (publ), 581 88 
Linköping , tel 013-18 00 00. Ansvarig	utgivare: Jonas Hjelm, tillförordnad kommunikationsdirektör, 
08-463 02 15, jonas.hjelm@saabgroup.com. Chefredaktör: Maria Hökbåghe, 0734-18 66 71, 

maria.hokbaghe@saabgroup.com. Layout: Condesign  Info Productions, Linköping Omslagsbild: Jens Lennartsson.
Tryck: Larsson Offsettryck, Linköping. 

Saab förser den globala marknaden med 
världsledande produkter, tjänster och lös-
ningar som sträcker sig från militärt försvar 
till civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
medarbetare på alla kontinenter och ut-
vecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 
teknologi för att möta kundernas förändrade 
behov. Saab har 12 500 medarbetare. För-
säljningsintäkterna uppgår till 24,5 miljarder 
kronor. Forskning och utveckling motsvarar 
nära 20 procent av omsättningen.

SAFE	fattar	egna	beslut
SAFE är ett unikt säkerhetssystem som finns 
installerat i några av Sveriges största fängelser, 
på Arlanda och inom räddningstjänsten.

Ökad	satsning	på	färre	marknader	
En ny marknadsplan har fastställts. Nu finns en 
tydlig riktning och vägledning med en uttalad 
satsning på 32 utvalda marknader.

Incredible	India	
Indien är landet med stora möjligheter. Med ett 
etablerat Saab-kontor på plats i New Delhi har 
det skapats en brygga mellan Saab och Indien.

Lätt	på	handen
Flygplansbyggaren Peter ”Zmen” Jonsson har 
nytta av sin erfarenhet från jobbet när han på 
fritiden tillverkar silversmycken.
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Adressändringar:	Gustav Ax, 013-16 92 34, gustav.ax@servistik.se 

Magnus Ranstorp är expert på säkerhetsfrågor och terrorism. Han menar att världen blir allt  
mer komplex och att försvarsindustrin kommer att få en större roll.

12 Möt en terroristforskare 
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REDAkTÖREn

Maria	Hökbåghe,	chefredaktör
maria.hokbaghe@saabgroup.com

Det är spännande med starka kontraster. Under den senaste tiden har 
jag till exempel upplevt intensiva dagar i Indien på årets största utställ-
ning, Aero India, där vi verkligen visade vad Saab kan. Gensvaret var 
också mycket positivt, inte minst på vår nyhet att vi ska etablera ett 
centrum för forskning och utveckling i Indien. Den indiska marknaden 
kommer att bli viktig för oss, oavsett om de köper Gripen eller inte.

l	På	rätt	väg
Innan hettan i Indien var jag i de svenska fjällen på konferensen 
Folk och Försvar. Det är ett tillfälle för alla i ”branschen” att 
träffas och också där pratades det mycket Gripen. Glädjande 
nog tycker jag att det nu finns en politisk samstämmighet 
kring den fortsatta utvecklingen av försvarssystemet. Det 
är vår kanske viktigaste framtidsfråga.

l	Våra	fyra	P
Som ni kan se i vårt bokslut gjorde vi en bra avslutning 
på 2010. Orderböckerna fylldes på igen och vårt mil-
jardprogram gav resultat. Tyvärr kommer vi att få lida 
ytterligare en tid av de uteblivna beställningarna under 
finanskrisen, men om vi höjer tempot – fokuserar på 
våra affärer och fortsätter effektivisera – är vi på rätt väg. 

Lönsam tillväxt (Profitable Growth), effektiv verksam-
het (Performance), fokuserad produktportfölj (Portfolio) 
samt aktiva och engagerade medarbetare (People) är  
de fyra grundstenarna i vårt ”Saab-hus”. 

Om du vill veta mer om Saabs väg framåt 
ska du läsa vår nya årsredovisning. Den 
visar var vi står idag men också vilka 
utmaningar och möjligheter vi  
har framför oss.  16
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L
armet går hos 112. En kvinna 
har blivit misshandlad av sin 
make och närmaste polis-
bil och ambulans skickas 

omedelbart till platsen. På vägen dit får 
de på en display upp information om 
gärningsmannen – till exempel utdrag 
ur brottsregistret, registreringsnummer 
på bil – tillsammans med kartor över 
brottsplatsen. Under jakten på föröva-
ren uppdateras informationen sedan 
automatiskt med vittnesuppgifter och 
lägesrapporter. Förövaren grips och 
en åklagare kopplas in direkt via länk. 
Förhör genomförs på plats, brottslingen 
döms och förs sedan omgående till 
anstalt. Det här scenariot skulle kunna 
vara en framtidsfilm. Men för Tommy 
Eklund, utvecklingschef på Security & 
Safety Management inom affärsområde 
Security and Defence Solutions, och 
hans medarbetare är framtiden redan 
här. Det här är deras vardag.

– Vi har redan förutsättningarna 
för att lösa de här uppgifterna, säger 
Eklund.
 
SAFE	är	en helt ny typ av säkerhetssys-
tem: lätt anpassningsbart och unikt i sin 
förmåga att knyta ihop olika instanser 
och förenkla flödet av information och 
insatser.

l l l l   RaPPoRT fRån UTVecklInGenS fRaMkanT

Som i en film

Framtiden	är	redan	här.	Åtminstone	på	Security	and	Defence	Solutions.	
Det	unika	säkerhetssystemet	SAFE	håller	koll	på	alla	skeenden,	lagrar	
data	och	statistik	–	och	kan	till	och	med	fatta	egna	beslut.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp 
med SAFE, och där är vi unika, säger 
Tommy Eklund.

Användningsområdena för SAFE är 
många, och även om just det inledande 
exemplet ligger en bit framåt i tiden 
finns systemet redan idag installerat på 
några av Sveriges största anstalter och 
häkten, på Arlanda flygplats och inom 
räddningstjänsten.

– Den stora tekniska utmaningen 
har varit att skapa en konfigurerbar 
produkt som kan anpassas för många 
typer av kunder. Säkerhetsbranschen är 
väldigt föränderlig och utvecklingen går 
fort framåt. SAFE är en plattform som 
kunden kan växa och utvecklas i.
 
En	annan stor fördel med SAFE är att 
systemet automatiskt lagrar data och 
statistik. För exempelvis polisens del 
skulle det innebära betydligt mindre 
administration och istället mer tid för 
att fokusera på kärnverksamheten – 
bekämpa brott.

– Polisen och andra potentiella 
kunder vi diskuterar med är väldigt 
intresserade. Det vi kan göra för dem 
ligger helt i linje med deras strategi, 
säger Tommy. l

Text: Andreas Grube     Foto: Hans Geijer/Johnér

TEKNIK I VÄRLDSKLASS

För	polisen	skulle	SAFE	innebära	mycket	mindre		
administration	och	mer	tid	till	att	bekämpa	brott.

En	ny	generation	
säkerhetssystem
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l l l l   JoRden RUnT I SaaBS VÄRld

SAAB RUNT

Combitech	förberedde	MSB	
Combitech har anlitats för att 
förbereda Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap, MSB, 
för en stor övning som ska stärka 
samhällets förmåga att hantera en 
kärnkraftsolycka.

– Att anlitas av MSB, som själva 
har specialistkompetens inom om-
rådet, är verkligen ett gott betyg för 
oss, säger Robert H Nilsson.

korta nyheter

fn-uppdrag i Östafrika 

Giraffe till  
australien

Saab	har	genomfört	en tekniker-
utbildning i Östafrika på uppdrag 
av FN. Det var en grundutbild-
ning för elektriker och rörmokare 
som ska kunna sköta elverk och 
vattenreningsverk. Eleverna ska 
använda sin utbildning till att 
själva kunna serva och underhålla 
12 vattenreningsverk och fler än 
20 elverk. FN:s representant på 

I	december	tecknade Electronic 
Defence Systems kontrakt med 
Australien om leverans av radar-
systemet Giraffe AMB. Ordern 
är värd 550 miljoner kronor. 
Kontraktet innehåller också 
planeringsverktyg och support-
tjänster.

– Samarbetet med kunden 
har fungerat mycket bra med ett 
givande och tagande från båda 
parter. En särskild utmaning 
har varit att projektet har startat 
parallellt med förhandlingen, 
berättar Cecilia Askhagen som  
är Commercial Manager. 

Ordern är en del av en större 
helhet där bland annat luftvärns-
systemet RBS 70 och lednings-
systemet Tactical Command 
Control System också ingår.

Saab har tecknat ett koncernge-
mensamt avtal med Feelgood 
AB om företagshälsovård 
i Sverige. Avtalet innebär 
att Saab går från 26 till 1 
leverantör och det ger en 
kostnadsbesparing på 
cirka 25 %. På de 
orter där Feelgood 
inte finns kom-

mer man att arbeta med under-
leverantörer.

– Med bara en leverantör 
kan vi arbeta mer strategiskt 

med företagshälsovården, 
säger Mikael 
Grodzinsky, 
Saabs perso-
naldirektör.

plats var imponerad över hur Saabs 
instruktörer Benny Ståhl och Gun-
nar Palm från Support and Services, 
lyckades få eleverna att öppna sig 
och ställa frågor. Under utbildningen 
tog eleverna upp exempel på verk-
liga problem som Benny och Gunnar 
kunde hjälpa till att lösa direkt. I ut-
värderingarna efter kursen fick Saab 
mycket höga betyg.

	

nEuROn-LEVERAnS		
Vid en ceremoni överlämnade programledare Jonas Hamberg kvalitetsdokumentationen och nyckeln  
till Neurons tanklock till Thierry Prunier på Dassault Aviation. Under ceremonin firades att skrovet nu 
efter sex års arbete är färdigbyggt och levererat till Dassault. Saab är fortsatt mycket involverade i 
projektet och demonstratorn beräknas flyga första gången i mitten av 2012.

Från	och	med		den 1 december 
2010 är Rakel i operativ drift i hela 
Sverige. Rakel är det gemensamma 
radiokommunikationssystemet för 
en rad myndigheter och organisatio-
ner som arbetar för allmän ordning, 
säkerhet och hälsa.

– Det känns fantastiskt roligt att 
komma i mål med projektet efter fem 
års hårt arbete. Dessutom levererar 
vi i tid enligt den ursprungliga pla-
nen, berättar Anders Åkeson som är 
konsortieledare (Saab, Cassidian, 
Eltel Networks).

Nu tar MSB, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, över 
systemet. Konsortiets uppdrag blir 
att sköta driften och att bistå MSB 
med eventuell vidareutveckling. Sys-
temet består av cirka 1 700 siter med 
basstationer och ett antal radioväxlar 
för att koppla samman trafiken.

klart för rakel 

Saab växer i Tjeckien
Saab	har	förvärvat	 tillgångar i ett tjeckiskt företag, 
E-COM, med huvudsaklig verksamhet inom utveck-
ling och produktion av virtuella simulatorer. Med 
förvärvet kompletteras Saabs existerande produkt-
portfölj inom träning och simulering.

– Genom den här breddningen får vi ytterligare ett 
ben att stå på och det ger oss nya affärsmöjligheter 
inom virtuell träning, som är en växande marknad, 
berättar Henrik Höjer som är chef för Training &  
Simulation inom affärsområde Security and Defence 
Solutions.

Förvärvet av verksamheten, som får namnet Saab 
Czech Training & Simulation, innebär att Saab tar 

över inventarier, kunskap och immaterialrätt (rätten 
till skydd för olika former av intellektuellt arbete) från 
E-COM. Saab köper däremot inte aktier i E-COM och 
tar heller inte över företagets existerande kundkon-
trakt. 

Förvärvet utökar Saabs närvaro i Tjeckien och 
antalet medarbetare växer från ett 20-tal till mer än 
100 personer. Tjeckien är en viktig marknad för Saab 
när det gäller exempelvis Gripen och samhällssäker-
het. Landet betraktas också som en bas för att göra 
affärer med närliggande central- och östeuropeiska 
länder.

12	536
Så många anställda hade Saab 
vid årsskiftet. Ett år tidigare var 
siffran 13 159. 

Gott betyg till  
rBS 70 
Ett	av	de	längsta skotten med RBS 
70 Bolide har skjutits med lyckat 
resultat. Avståndet till det fasta 
målet var 6 750 meter. Missilen de-
tonerade 3,3 meter från riktpunkten 
vilket ger både skytt och system ett 
mycket gott betyg. Skottet var den 
sista milstolpen som krävdes för att 
kontraktet med Pakistan skulle träda 
i kraft. 

– Det var en härlig känsla att 
tillsammans med en av våra vikti-
gaste kunder få vara med om ett så 
här lyckat skott, berättar Torbjörn 
Saxmo, försäljningsansvarig för 
Pakistan på Dynamics. Kunden var 
mycket nöjd och resultatet får vi 
förhoppningsvis se i orderböckerna 
framöver.

Bokslut	2010
Under 2010 ökade Saabs order-
ingång och orderstock trots tufft 
affärsklimat. Miljardprogrammet 
har sedan 2008 sänkt kostna-
derna med 1,5 miljarder kronor 
och kunde framgångsrikt avslu-
tas. Därmed tar Saab med sig ett 
starkt sista kvartal in i år 2011.

Avtal	om	företagshälsovård
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Text: Andreas Grube      Foto: UpperCut Images och Christian Hagward

NU fiNNs 
eN tydlig 
riktNiNg
Saabs strategi ”ökat marknadsfokus” innebär ett nytt 
tankesätt för hela företaget: Större fokus och ökade 
satsningar – men på färre marknader. 
     – Nu riktar vi in strålkastarljuset mot ett färre antal 
länder som vi har identifierat som de viktigaste markna-
derna med störst tillväxtpotential, säger Bertil Hellström, 
Head of Strategy & Government Affairs på MBD  
(Marketing and Business Development).
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FOKUS: Ny maRkNadSPlaN

S
aab har tre huvudstrategier 
för framtiden: Effektivare 
verksamhet, mer fokuserad 
produktportfölj och ökat 
marknadsfokus.

Riktlinjerna för den nya marknadsstrate-
gin började dras upp under våren 2010. Den 
21 december presenterades och fastställdes 
den färdiga planen av företagsledningen. 
Planen går i korta drag går ut på att fokusera 
hårdare på ett färre antal marknader än tidi-
gare, av företagsledningen. Saab är i dagsläget 
aktivt i cirka 100 länder, och 90 procent av 
orderingången kommer från omkring 30 av 
dessa länder.

– Det vi har gjort nu är att analysera hur 
vi ska koncentrera våra insatser och fokusera 
på att öka vår tillväxt på 32 utvalda markna-
der, säger Bertil Hellström.

Målet med strategin är att bättre möta 
tillväxtkraven och att leverera minst lika 
mycket som förut, eller mer. Men istället för 
att investera pengar i länder som inte ger nå-
gon betydande avkastning ska nu insatserna 
riktas in på de områden där utvecklingspo-
tentialen finns.

– En viktig del av det här arbetet har varit 
att hitta de marknader där vi har störst möj-
lighet och potential att växa.

Kaj Björkman, Head of Marketing Strategy & 
Business Intelligence på MBD, har ansvarat 
för arbetet med att ta fram den nya planen.

– Vi har gjort mycket grundliga analyser 
av de 32 länder vi ser som fokusmarknader, 
bland annat politiska analyser på makronivå. 
Totalt har cirka 25 personer på affärsområ-
dena och på central nivå medverkat i arbetet 
med att komma fram till den nya inriktningen, 
säger Kaj.

Urvalet av de 32 länderna baseras på 
analyser av en mängd faktorer, bland annat 

tillväxtpotentialen och de allmänna affärs-
förhållandena, men också på hur Saab vill 
exponera sitt varumärke. Det har även gjorts 
detaljerade investeringskalkyler för varje 
marknad för att identifiera vad som krävs för 
tillväxt. Det kan innefatta allt från att stärka 
varumärket till att öka närvaron genom 

lokalkontor och samarbeten med annan 
industri eller att förvärva bolag för mark-
nadsåtkomst.

Bertil Hellström och Kaj Björkman poäng-
terar att Saab inte kommer att stänga dörren 
för de andra cirka 60 marknaderna där Saab 
gör affärer idag. Affärer kommer att göras i 
de länder som har rätt förutsättningar, där-
emot utan större satsningar.

– Det är viktigt att hela organisationen 
drar åt samma håll och att fokus riktas mot 
de länder som nu är våra huvudmarknader, 
säger Bertil.

Responsen efter att marknadsplanen 
presenterades i december 2010 har varit god, 
menar Kaj Björkman, och reaktionen har 
varit positiv till att Saab en gång för alla tagit 
ett rejält marknads- och landperspektiv  

Nödvändigt	nytänkande
–	När	vi	tidigare	talat	om	marknads-

fokus	har	det	ofta	hamnat	i	en	diskus-
sion	om	länder,	men	det	viktigaste	är	
egentligen	hur	vi	väljer	att	fokusera	
vårt	arbete	inom	de	olika	länderna.	
Det	säger	Carl-Johan	Bergholm,	
marknadschef	på	Electronic	Defence	
Systems,	EDS.

Carl-Johan	Bergholm har arbetat på 
Saab sedan 1992 och har tidigare bland 
annat varit chef för affärsutvecklingen, 
innan han i höstas blev marknadschef 
för det då nystartade affärsområdet 
Electronic Defence 
System. EDS är en 
sammanslagning 
av de tidigare  
affärsenheterna Saab Avitronics och 
Saab Microwave och arbetar framför 
allt med olika typer av övervakning och 
radarutrustning.

Enligt Carl-Johan Bergholm har re-
sponsen bland medarbetarna på den 
nya strategin ”ökat marknadsfokus” varit 
starkt positiv. Bergholm menar också att 
det här sättet att tänka och arbeta inte 
bara är efterlängtat – det är absolut nöd-
vändigt för Saabs fortsatta tillväxt.

– Om vi ska växa på export har vi inte 
råd att vara spretiga. Vår orderingång 
domineras av ett mindre antal riktigt 
stora affärer. Om vi ska fortsätta att växa 
måste vi öka vår förmåga att vinna de 
affärerna. Det kräver ett ökat fokus.

Han poängterar att det är avgörande 
att Saab i framtiden hittar arbetssätt för 
att jobba närmare varandra mellan de 
olika delarna i organisationen och de fem 
affärsområdena.

– Det är viktigt att vi hittar fungerande 
samarbetsformer, vi måste göra det här 
tillsammans, säger Carl-Johan Bergholm.

 
Den	nya	mark-
nadsstrategin,	till-
sammans med den 

nya ledningen med Håkan Buskhe i spet-
sen, har ingjutit ordentligt med ny energi 
och nytt driv i marknadsorganisationen, 
menar Carl-Johan Bergholm. Det är med 
en positiv känsla man ger sig i kast med 
att sätta marknadsplanen i verket.

– Det finns ett starkt gehör bland mina 
medarbetare för att det här är det natur-
liga steget vi måste ta.  
Andreas	Grube

PoSitiv	käNSlA

Carl-Johan Bergholm

SAABS	mArkNADSPlAN:

Strategy & Government 
Affairs-organisationen inom 
MBD har gjort en omfattande 
analys av marknaden fram till 
2015:

• Saab gör affärer i ca 100  
 länder varav 30 av dessa  
 svarar för ca 90 % av order- 
 ingången.  

• Saabs satsning framåt bör  
 koncentreras till i huvudsak  
 dessa 30-talet länder.

• Planen har identifierat vilka  
 satsningar som krävs i  
 respektive land, alltifrån  
 marknadsaktiviteter, lokal  
 närvaro och samarbeten, till  
 förvärv av bolag.

 

• Saab kommer att fortsätta  
 göra affärer i övriga länder  
 där det är lönsamt, förenligt  
 med företagets policy och  
 hur man profilerar varumärket. 

• En tillväxt kommer att kräva  
 aktiva satsningar som kom- 
 mer att beslutas utifrån varje  
 marknads affärs- och inves- 
 teringsbehov.

istället för enbart ett produktperspektiv. 
– Det här är ett helt nytt sätt att tänka. Nu 

finns en tydlig riktning och en vägledning 
som tidigare har saknats inom marknads-
området, det tror jag många uppfattar som 
positivt.

Planen är fastslagen och tydligt definie-
rad. Nu börjar nästa fas i arbetet – utrull-
ning och genomförandet som ska ge svar på 
frågan ”hur gör vi?”. Det gäller att få alla att 
förstå tanken bakom strategin och att infor-
mationen sprids ut och genomsyrar varje del 
av verksamheten. 

– Vi har en resa framför oss som kommer 
att pågå i flera år. Vi ska arbeta löpande med 
planen och anpassa och utveckla den i takt 
med utvecklingen i världen. Det viktiga är att 
vi har ett tydligt mål och en tydlig strategi. 
Det har vi nu, säger Bertil Hellström. l

”Absolut	nödvändigt	för	
Saabs	fortsatta	tillväxt”

Norden, Thailand, USA och Indien är exempel på länder där Saab har 
valt att fokusera sina satsningar. Bertil Hellström och Kaj Björkman  
kan av konkurrensskäl  inte räkna upp alla de 32 länderna. 
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H 
an är en av världens främsta experter 
på säkerhetsfrågor och terrorism och 
anlitas ofta av organisationer som 
NATO, amerikanska försvarsmyndig-

heter och säkerhets- och underrättelsemyndig-
heter världen över.  
Vilka är de viktigaste aspekterna på terrorism 

och säkerhet idag?

– Att säkerhetsläget förändras så snabbt. Inter-
net och nya teknologier gör att människor som vill 
störa samhällsviktiga funktioner snabbt kan ta till 
sig ny kunskap. När nya lösningar implementeras 
har terroristerna redan hunnit utveckla motsys-
tem. De är snabba, rörliga och dynamiska. Snabb-
heten är en viktig faktor här. 
Vilket är det värsta tänkbara scenariot? 

– Det finns uppgifter om att Bin Ladin och 
Al Zawahiri diskuterade möjligheten att skaffa 
kärnvapen med två pakistanska kärnfysiker några 
veckor innan 9/11. Och vi vet att A Q Khan  
(fadern till Pakistans kärnvapenprogram) har 
gett information om kärnvapen till Nordkorea. 
En annan stor risk är cyberattacker där livsviktiga 
system slås ut. Incidenten i Estland är en försmak 
på vad som kommer. 
Ser du en uppenbar risk för att den internatio-

nella stabiliteten idag hotas av fientligt inställda 

stater – och vilka är de i så fall?

– Jag upplever att vi har lyckats boxa in vissa 
stater som till exempel Nordkorea. Iran är en helt 
annan sak – det är ett mycket välutvecklat land 
med 40 000 man i sin säkerhetstjänst. Hizbollahs 
inflytande i Libanon skulle också kunna bli ett 
problem igen.  
Hur ser du på Sveriges policy att inte sälja vapen 

till krigsförande makt? Finns det ändå en risk för 

att svensktillverkade vapen används i väpnade 

konflikter?

– Det finns alltid en risk att vapen hamnar i fel 
händer. Det är ju ett kollektivt ansvar för världs-
samfundet och exportreglerna som varje land 
tillämpar. Man ska vara medveten om att den här 
typen av teknologier sprids snabbt. Sedan ägnar 
vissa stater, som t ex Kina, stor energi åt att ”ko-
piera” teknologier för egen räkning. 
Hur kan näringslivet skydda sig mot cyber- 

attacker och industrispionage?

– Vi har blivit bättre på att vara på vår vakt, 
men det förekommer ändå att både mindre och 
större företag är vårdslösa med material. På resor, 
konferenser och sociala tillställningar finns det 
risk att ansvariga personer sänker garden och låter 
bli att följa de stränga regler kring integritet och 
sekretess som finns. Det gäller att ha koll på var 
sårbarheterna uppstår och isolera dem. 
Är samarbetet mellan näringsliv och forskning 

respektive myndigheter på det här området till-

räckligt bra?

– Generellt sett är det en dålig koppling mellan 
teknik och samhällsvetenskap i Sverige, där är man 
mycket bättre i Storbritannien. Vi skulle vinna 
mycket på bättre samarbete mellan näringsliv och 
myndigheter. Det vore bra om näringslivet, i syfte 
att stärka säkerhetsläget och vår strategiska posi-
tion i världen, tog initiativ till att hitta former för 
detta. 
Kommer det att finnas ett större behov av strate-

giska säkerhetslösningar framöver?

– Världen blir allt komplexare – det gäller allt 
från klimatförändringar till flyktingströmmar och 
konfliktområden. Jag bedömer att försvarsindu-
strins roll blir större. l

mAGNuS	rANStorP
Ålder: 45
Bor: I Stockholm och 
Skåne samt Köpenham 
utbildning:	Fil kand med 
statskunskap och natio-
nalekonomi som huvud-
ämnen
karriär: Centre for the 
Study of Terrorism and 
Political Violence, St
Andrews, Skottland 1994-
2005. Uppdrag för EU, 
och OSCE m fl. Vittnade 
vid 11 septemberkom-
missionen 2003. Gäst-
professor vid Försvars-
högskolan i Stockholm. 
Forskningschef vid CATS, 
Försvarshögskolan (Cen-
ter for Asymmetric Threat 
Studies).

”Terroristerna hittar snabbt nya lösningar 
som hotar de demokratiska samhällena.”

Svensken	magnus	ranstorp,	som	har	forskat	på	lågintensiva	
konflikter	och	terrorism	och	varit	rådgivare	till	Nato,	Eu	och	
amerikanska	säkerhetstjänsten,	ser	en	rad	internationella		
hotbilder	under	de	kommande	åren.

MÖTE MED
magNuS RaNSToRP

”Vi lever i en farlig tid.”

Text: Bengt Åkesson     Foto: Christian Hagward

 SPIRIT 1.2011	 13



	 14	 SPIRIT 1.2011

S
tefan de Flon jobbar med varu-
märket och kommunikations-
strategin och är en av upphovs-
männen till Saabs nya sätt att 

kommunicera. Det handlar om riktlinjer 
för vilka bilder och formuleringar som ska 
användas i annonser och säljmaterial och hur 
Saab ska kommunicera med omvärlden, allt 
för att öka konkurrenskraften i erbjudandet 
och ge en rättvis och tydlig bild av vad före-
taget gör. 

– I vår bransch står teknik 
och hårda fakta av naturliga skäl 
i fokus, men om vi kan berätta 
en historia om hur vi löst ett pro-
blem eller funnit ett nytt användningsom-
råde för en produkt så gör det oss mer trovär-
diga och personliga och varumärket Saab blir 
mer levande, säger Stefan de Flon.

 
Berättelser från verkligheten utgör kärnan 
i det budskap som sänds över världens alla 
Saab-marknader. En lyckad leverans, ett pro-
blem som löstes på ett ovanligt sätt – allt kan 

bli en bra historia som bidrar till att beskriva 
Saab och visa vad företaget är, gör och står 
för. Historierna skapar en känsla för Saab, 
vilket är viktigt då fakta och siffror ofta inte 
är tillräckligt. I varje köpbeslut finns känslan 
med som en avgörande faktor, något som 
bekräftas av forskning och undersökningar. 

Arbetet inleddes för knappt ett år sedan 
med visionen ”It is a human right to feel 
safe”. Frågan som Stefan de Flon och hans 

projektgrupp stod inför var: Hur bidrar Saab 
till att få folk att känna sig säkra, och hur 
förklarar vi det? Svaret landade i ett varumär-
kesbegrepp: Anticipate Tomorrow (förutse 
morgondagen). 

– I en värld som ständigt förändras – nya 
innovationer, terrordåd, naturkatastrofer 
med mera – sparar vi inte på krafterna för 
att lära av historien och händelserna. Vi drar 

lärdom och hjälper våra kunder att hitta de 
rätta lösningarna. Vi tänjer på såväl de tek-
niska gränserna som de mentala och bidrar i 
hög grad till nya lösningar. På så vis tillför vi 
ett värde. Vårt framåtblickande arbete hjälper 
våra kunder att förbereda sig, för den som är 

förberedd kan också känna sig 
säker och trygg, säger Stefan de 
Flon.

i	det	vardagliga arbetet kan allt 
detta kännas avlägset och föga angeläget. 
Men Stefan de Flon, som själv har jobbat 
inom Saab i tjugo år och känner starkt för 
företaget, understryker att en viktig del i det 
nya kommunikationssättet är att öka medar-
betarnas stolthet. 

– Ju mer människor vet om Saab desto 
mer positiva är de till företaget. Det gäller 
också oss som jobbar här. Vi vill att alla med-

VARUMÄRKET
NyTT SäTT aTT kommuNIceRa

arbetare ska ha en bra bild av vad företaget 
står för och att alla ser att vi är ett starkt varu-
märke som kan hantera kriser. 

Jonas Hjelm är Saabs marknadschef och 
han menar att syftet med kommunikationen 
är att hjälpa Saab till bättre affärer:

– Konkurrensen ökar hela tiden och 
därför måste vi ständigt förbättra oss på alla 
plan. Nu tydliggör vi vad vi står för, vilket 
värde vi tillför kunderna och allteftersom vi 
koncentrerar oss mer på färre marknader så 
blir det lättare att anpassa kommunikationen 
till något som passar just det landet eller 
kunden. 

I maj är det premiär. Då lanseras det nya 
sättet att kommunicera, till att börja med på 
utställningar och i annonser och säljmaterial. 
Bildspråket, berättelserna och fraserna – till-
sammans blir detta ett starkt erbjudande från 
ett starkt företag. l

”Fakta	och	siffror	är	ofta	inte	tillräckligt”

					–	Saabs	produkter	och	innovationer	är	fantastiska,	
och	vi	är	duktiga	på	att	beskriva	dem	tekniskt.	Nu	
behöver	vi	också	addera	känslan.	Genom	att	berätta	
om	vad	vi	gör	skapar	vi	trovärdighet	i	vårt	erbjudan-
de,	vilket	bidrar	till	att	vi	gör	fler	affärer,	säger	Stefan	
de	Flon	på	Saabs	kommunikationsavdelning.

Historierna	får	
Saab	att	leva

Text: Hannah Kirsebom     Foto: Per Kustvik
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Från	innovation		
till	annons
När	Saabs	erbjudande	presenteras	för	
marknaden	räcker	det	inte	med	att	be-
skriva	och	informera	för	att	nå	igenom	
bruset.	Det	krävs	genomtänkta	annon-
ser	som	tydligt	kommunicerar	kund-
nyttan	av	de	komplexa	produkterna,	
utan	att	förenkla	dem	för	mycket.

– När vi började utvecklingen av an-
nonsmaterialet i linje med det nya sättet 
att kommunicera så utgick vi förstås från 
produkter och kundlösningar ur Saabs 
verksamhet. LEDS* var intressant att 
jobba med eftersom det är en så typisk 
Saab-produkt – den är en utveckling från 
nyskapande idé till färdig, unik produkt, 
säger Stefan de Flon.  

mannen	bakom produkten LEDS Active 
Protection Solution heter Cobus van der 
Merwe och arbetar på Electronic Defence 
Systems i Sydafrika. I januari fick van der 
Merwe motta Saabs innovationspris för 
”hans enastående innovationer som har 

bidragit till att främja Saabs affärsmöj-
ligheter”. LEDS Active Protection Solu-
tion är en lösning som ger stridsfordon 
ökade överlevnadsmöjligheter när de 
är under beskjutning. Annonsen som 
kommunikationsteamet tog fram har den 
uppseendeväckande rubriken ”We will 
take a bullet for you”. Sedan följer en 
text som beskriver hur Saab tog ett nytt 
grepp kring ett gammalt problem och 
skapade en lösning som nu är på väg att 
bli världsledande. 

– Rubriken ”vi tar en kula för dig” visar 
vad LEDS faktiskt gör samtidigt som den 
stämmer bra med vår vision att det är en 
mänsklig rättighet att känna sig säker 
även när man sitter i ett stridsfordon, 
säger Stefan de Flon. Berättelsen visar 
Saabs engagemang i att hitta en bättre 
lösning för kunden med en banbrytande 
idé.  
Hannah	kirsebom 

 
*LEDS: Land Electronic Defence System

Nytt	GrEPP

WE WILL TAKE A BULLET 
FOR YOU 
For a vehicle, there has been one principal method to survive the hit of a grenade; increase the thickness of the armour. The downside of it is that the weight increases, while reliability, speed and manoeuvrability drops. You end up being an easier target with still only partial protection.

At Saab we took a different approach. An alternative way of sur-viving an attack is to avoid the hit as such. It’s sometimes told that a Samurai trained in the art of the sword is able to deflect an arrow in midflight. Even if this may be hard to achieve for a vehicle, it’s exactly what we do.

LEDS, Land Electronic Defence System, is designed to discover the shell being fired at you, analyse the path of it, and intercept it with a small counter-munition. Could that really work? The an-swer is yes and we were able to reach astonishing results. 
Exactly how we did it, we’ll keep to ourselves. But fact of the matter is that an RPG fired at us from only 20 m can be detect-ed, analysed and intercepted in time to have the RPG destroyed five metres away from the vehicle. And what is more, we can do it against multiple shots!

The way we developed LEDS, it can share the knowledge gath-ered by individual vehicles in a force. And we can protect not only the vehicle it is mounted on, but also adjacent ones – or perhaps the Red Cross Clinic across the street. 

With LEDS we redefine the paradigm of protection and it’s a good example of how Saab innovations can help to protect and defend. To remain safe we have to be prepared for the unex-pected and even the unknown. That’s why we act with foresight and anticipate tomorrow.

anticipate tOmORROw

Det här är ett exempel på hur en annons kan  
se ut med det nya kommunikationssättet.

Nu har vi förutsättningar för att kommunicera  
på flera nivåer; Brand (Varumärke), Offering 
(erbjudande) och Facts (Fakta) med "Anticipate 
Tomorrow" som en röd tråd och löfte, säger  
Stefan de Flon.
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lukten	av	kryddor	och	avgaser	ligger	tung	över	Delhi.	männis-
kor,	cyklar,	oxar,	mopeder	och	överlastade,	handdragna	kärror	
trängs	på	gatorna	där	den	27-gradiga	luften	vibrerar	av	rop,	tjut	
och	biltutande.	indien	är	landet	där	allting	finns	–	även	Saab.	
och	Saab	är	här	för	att	stanna.	

EN bRyggA
mellaN saab  
och iNdieN 

SAAb-RESAN
INdIeN

i
ncredible India kallas det ju, och ingenting kun-
de vara mera passande. Det är ett helt fantastiskt 
land, säger Michael Sahlberg.

i	januari lämnade han och hustrun Titti ett 
vintervitt Norrtälje för ett nytt liv i Indien. Sålde huset, 
packade väskorna och reste från snö och husman till 
elefanter och nya grannar i en ”gated community”. Än så 
länge är allting lite omtumlande, men de ångrar ingen-
ting. Michael, som jobbar på Security and Defence  
Solutions India, är heller ingen novis i Indien. Sedan 
2007 har han flitigt besökt Indien i affärer. Men nu är 
han alltså bofast för åtminstone två år framåt och ar-
betar på kontoret i Delhi tillsammans med tolv andra 
Saab-medarbetare.

– Allt är väldigt relations- och personbaserat här. 
Det är så man gör affärer i Indien – genom personliga 
relationer och möten. Ska Saab lyckas, då ska vi finnas 
här på allvar, säger Michael Sahlberg.

En	av	de	första på plats när Saab debuterade i Indien 
var Jan Widerström. Efter några år som Country Man-

ager i Indien fick han 2010 tjänsten som Vice President 
and Head of Asia Pacific och har i Delhi efterträtts av 
Inderijt Sial. Jan Widerström har på nära håll upplevt 
hur Indien på ett fåtal år vuxit från en mindre till en av 
de överlägset största och mest betydelsefulla markna-
derna för Saab.

– Det har varit en resa i överljudsfart. Jag började 
arbeta med Indien under 2005. Vi märkte snabbt att 
intresset och möjligheterna ökade och att det krävdes 
mer närvaro, inte minst när Gripenkampanjen drog 
igång vilket gav utvecklingen en rejäl skjuts. Det var till 
slut ohållbart att pendla så vi beslutade att öppna kontor 
i Delhi, säger Jan Widerström.

Så Jan Widerström flyttade från Sverige till Indien 
och kontoret etablerades 2007. Från början var man tre 
personer på plats.

– Hela första året körde vi kontoret från ett hotell-
rum innan vi fick våra egna lokaler. Det har onekligen 
hänt mycket sedan dess, säger Jan Widerström. 

resan	från hotellrumskontor till etablerad marknads-
aktör har inte varit helt okomplicerad. Den indiska Text: Hannah Kirsebom     Foto: Jens Lennartsson och Frans Dely

”Ska	Saab	
lyckas,	då		
ska	vi	finnas	
här	på	allvar.”

Kontoret i New Delhi öppnades 2007 och idag är man 13 medar-
betare på plats samt ett 15-tal på Barracuda i Gurgaon.
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administrationen har ställt till med vissa problem och 
gjort att saker och ting dragit ut på tiden. Det tar också 
tid att komma in och etablera sig i kulturen och affärs-
systemen, menar Jan Widerström. Michael Sahlberg 
instämmer:

– Regler och affärsjuridik är väldigt krångligt här, 
och helt väsensskilt från hur man jobbar i Europa. 
Mycket kan för oss upplevas som omständligt, med en 
snårskog av mellanchefer och beslutsnivåer. Men det är 
bara att lära sig. Det underlättar verkligen att vi nu finns 
här på heltid, utan att behöva passa flyget hem. Genom 
att finnas på plats skapar vi en brygga mellan Saab och 
Indien som hjälper oss att vinna förtroende och därmed 
affärer. 

michael	Sahlberg beskriver Indien som ett vänligt, 
positivt land där Saab har ett gott rykte och är känt för 
hög kvalitet, men också för höga priser. I ett land där 
tekniken fortfarande är ung finns en enorm vilja att lära 
och bygga, men ännu ingen tradition av att bedöma 

SAAb-RESAN: INdIeN

eller värdesätta kvalitet. Följden blir ofta att lägsta pris 
vinner. Däri ligger en utmaning: Hur få Indien att köpa 
produkterna, utan att tvingas sänka priset eller tulla på 
kvaliteten? Ett sätt är att låta själva produktionen ske på 
plats. 

– Det skulle bli billigare, men än så länge har vi inte 
helt klart för oss hur vi ska gå tillväga. Men det är en 
logisk lösning som i grunden handlar om trovärdig-
het. Om Gripen vinner ska den förstås byggas i Indien. 
Vi talar om True Technology Transfer, säger Michael 

Saab har idag 13 medarbetare på 
plats på kontoret i Delhi samt ett  
15-tal från Barracuda i Gurgaon.  
Arbetet med att starta ett R&D- 
center i Indien har påbörjats 
och det finns planer på 
ett antal joint vent-
ures. En uppskatt-
ning är att detta 
kan komma att 
kräva ytterligare 
150 – 300  
personer.

lANDEt

New Delhi och Indien
Dynamics: Carl-Gustaf 
och kamouflage. SDS: 
Kustövervaknings-
systemet AIS. EDS: 
Telekrigsystemet IDAS 
och avionik (Health & 

Usage Monitoring 
Systems) till Hindu-
stan Aeronautics. 
Combitech arbetar 
också med olika projekt 
på den indiska marknaden.

l l l l  GuiDE:	SAAB	i	iNDiEN

Den indiska huvudstaden New Delhi, belägen i 
norra Indien, har omkring 12,6 miljoner invånare 

och består av en gammal och en 
ny del. Den äldre delen stam-

mar från 1640-talet. 
I Indien talas sexton 

officiella språk och 
hundratals olika dialek-
ter och språkvarianter. 
Engelska fungerar 
oftast bra i alla större 

städer.  

PErSoNAl	

Växande antal
FörSälJNiNG	

Sålda produkter

Sahlberg och låter förstå att det närmast är en tidsfråga 
innan Saabs produktion börjar spira i Indien.

Företagets resa har varit häpnadsväckande snabb 
och framgångsrik med tanke på att Indien för bara 
några år sedan knappt var påtänkt som marknad. 

– En av de största utmaningarna har varit att över-
tyga hemmamarknaden om att Indien är viktigt. Det 
var inte alla som tyckte det för några år sedan, men där 
har vi verkligen lyckats visa möjligheterna och potentia-
len, säger Jan Widerström. 

Han	och	michael	Sahlberg	har tillsammans med 
närmare 120 medarbetare från Saab just ägnat flera 
februaridagar åt den stora mässan Aero India i Banga-
lore – en viktig mässa för hela branschen och inte minst 
för Saab, som bland annat visat tre Gripenplan. Svenska 
myndigheter hade flera representanter på plats, vilket 
vittnar om ett stort regeringsintresse för Saabs verksam-
het i Indien. I dagsläget är förhoppningarna stora när 
det gäller förhandlingarna om Gripen, en affär som kan 
innebära stora förändringar och möjligheter även för 
andra viktiga marknader som Sverige och Sydafrika. 
Men både Jan Widerström och Michael Sahlberg är 
tydliga med att Gripen bara är en del i något mycket 
större och att Saab inte på något sätt står och faller med 
den affären.

– Trycket är väldigt stort även på andra produkter 
som exempelvis trafikflyget 340 och luftförsvarssyste-
met RBS 70. Vi får god respons och bra signaler från 

många olika håll, säger Jan Widerström.
Michael Sahlberg:
– Gripen är en bra draghjälp. Det börjar alltid 

med Gripen, det väcker intresse. Sedan kan vi börja 
berätta om våra andra produkter. Då växer vi i kun-
dens ögon. Varenda affärsområde  inom Saab har 

enorma möjligheter här. l

”Det	börjar	
alltid	med	
Gripen,	det	
väcker	in-
tresse.”

Kontoret har utökats och ska 
byggas ut. Det är numera en 
självklarhet att ha medarbetare 
på plats i Indien.

Michael Sahlberg och hustrun 
Titti tycker att Indien är ett fan-
tastiskt land och de planerar att 
stanna i minst två år. 

Jan Widerström tror att Saabs 
resa i Indien bara har börjat:
– Utvecklingen går snabbt framåt 
och vi arbetar med både statliga 
och privata aktörer. Vi har stora 
förhoppningar inför framtiden, 
säger han.

Inderijt Sial är Country 
Manager i Indien och han 
deltog givetvis på  den 
stora mässan Aero India  
i februari.

Utöver Gripen finns stora möj-
ligheter kopplade till mis-
silsystemen RBS 15, RBS 
70 och Bamse, samt 
dessutom inom områ-
den som C4I, Training, 
Ground Combat 
med Carl-Gustaf och 
AT4, EWS och radar-
system. Commer-
cial Aircraft-sektorn är 
också ett viktigt område.

FrAmtiD

Stora Möjligheter
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En	god	förhandlare	är	väl	förberedd	och	bra	på	att	
samarbeta.	
					–	Den	som	visar	att	hon	förstår	motpartens	argu-
ment	kan	skapa	ett	bra	förhandlingsklimat	vilket	oftast	
ger	resultat,	säger	förhandlingskonsulten	robert	unt.

Text: Bengt Åkesson     Illustration: Claes Stridsberg

för samarbetsinriktningen. Hur man förhand-
lar på ett sätt som gör att man hittar mervärden 
och långsiktiga vinster för bägge parter, säger 
Robert Unt.

Han vill även lyfta fram vikten av att lyssna.
– Bra kommunikation handlar om att 

kunna uttrycka sig väl men lika mycket om att 
öva upp förmågan att lyssna och iaktta. 

Att lyssna aktivt ger mer information om 
motparten och visar att man är intresserad av 
motpartens argument.

– Den som pratar för mycket riskerar att 
gå i vissa fällor. Man kan lätt avslöja sin taktik 
för tidigt och liksom börja förhandla med sig 
själv istället för med motparten. Förberedelse 
är också viktigt. Gå metodiskt tillväga, förklara 
lugnt och ta god tid på dig. Då behöver du inte 
backa, ta om eller förklara olösta delproblem 
i ett senare stadium. Ägna så mycket tid åt 
förberedelser att du är lika bra på motpartens 
argument som dina egna – då blir du bättre på 
att bemöta dem, fortsätter Robert Unt.

Alltför starka känsloyttringar kan störa 
kommunikationen eller leda den åt fel håll.

– Psykologi och personkemi spelar stor roll 
i en förhandling. Oftast gäller det att försöka 
kontrollera känslorna på bästa sätt. Ta aldrig 
ansvar för någon annans känslor, berätta där-
emot så tydligt som möjligt om hur du själv 
känner, det ger motparten möjlighet att förstå 
din position. l

ARbETSLIV
Så vINNeR du föRhaNdlINgeN 

F
å sambon att köpa chokladglass i 
stället för citronsorbet? Övertala 
banken att sänka låneräntan? Ty-
piska tillfällen i livet när du slipar på 

din förhandlingsteknik. Faktum är att alla som 
har en relation av något slag – vänner, familj, 
kollegor – dagligen hamnar i förhandlingar. 
En amerikansk expert har räknat ut att vi i 
genomsnitt förhandlar 10 000 gånger om året!

Så hur kan samma person som dagligen 
prutar, vädjar, kompromissar och byter tjäns-
ter samtidigt anse sig ”dålig på att förhandla”? 
Kanske för att vi vill undvika situationer där 
vi uttryckligen måste hävda vår rätt. Lite över-
raskande då att det numera anses viktigare för 
en bra förhandlare att visa empati än att stå på 
sig och vara tuff.  
 
Förhandlingar	brukar delas in i ett par olika 
stilar. Den så kallade kampförhandlingen bi-
drar inte till att hitta nya lösningar eller syner-
gier, medan en samarbetsförhandling öppnar 
för kreativa lösningar. Att samarbetsstilen 
vinner mark på bekostnad av kampstilen be-
kräftas av förhandlingsexperten Robert Unt.

– Trenden är tydligast i USA där man 
fram till för tio år sedan fokuserade mycket 
på kampförhandling. Då lade man mest vikt 
på sin egen argumentering och på att lyckas 
vinna förhandlingen med hjälp av taktik och 
smarta knep.  Idag är intresset mycket större 

1 Känslor, i stället för rationalitet, 
styr alltför ofta beslut. Behåll ditt 

lugn och var artig och vänligt inställd 
till motparten.

2 Förutom aktivt lyssnade är det 
viktigt att iaktta de andras 

kroppsspråk – och att lära sig använda 
det egna kroppsspråket.

3 Säg inte ja till – eller skriv på – 
något du inte förstår. Be att  

 

förhandlingen avbryts om du behöver 
mer tid för att reflektera eller omgrup-
pera.

4 Ha tålamod – försök undvika 
alltför snäva tidsgränser.

5 Försök förstå motpartens situa-
tion, resurser och mål. 

6 Var självsäker, men försök samti-
digt ha en realistisk självbild.  

 

Vilka är dina styrkor och svagheter? 
Vilket värde – i förhållande till alterna-
tiva investeringar eller insatser – har 
ditt erbjudande för motparten?

7 Använd din intuition, livserfaren-
het och fingertoppskänsla.

8 Förhandla gärna på neutral mark. 
När den ena parten känner sig 

mer hemma än den andra skapas ett 
topdog-/underdog-läge vilket knap-
past främjar kommunikationen.

i	moderna	förhandlingar	är		
målet	att	skapa	synergier,		
mervärden	och	långsiktiga		
samarbeten.	inte	att	ensidigt		
vinna	över	motparten.

Använd din
intuition

8	tiPS

Vinn förhandlingen 
med empati

robert	unt	driver		
konsultfirman		

Förhandlingsakademin
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– Mitt signum är rena former och enkelhet. 
Smycket ska kännas gediget och ha en viss 
tyngd. Både kvinnor och män köper mina smyck-
en, fast mest kvinnor.

För två år sedan gick Peter ”Zmen” Jons-
son en kurs i silversmide. Därefter har ut-
vecklingskurvan pekat rakt 
uppåt. Som smycketillverka-
re får han utlopp för kreativi-
teten och designintresset som 
funnits där sedan barnsben.

– När jag ska skaffa något nytt 
tänker jag alltid ”kan jag göra detta 
själv?”. Så genom åren har det blivit 
allt från husbygge till en surfingbräda och 
ett trumset. 

Smycketillverkningen är ett fri-
tidsintresse, men periodvis tar 
det all Peters lediga tid. Innan 
jul rasade det in beställ-
ningar från folk som hört 
talas om och blivit intres-
serade av hans design. Tack 
vare jobbet på Saab är Peter van vid 
att jobba finmotoriskt med hög kvalitet, 
vilket han har nytta av inom silversmidet.

– Jag har lärt mig mycket om silversmide 
på kort tid tack vare min bakgrund inom 
flyget och att fila på detaljer där. Jag är gan-
ska analyserande 
i mitt hantverk 
och frågar mig 
själv ”hur gör jag 
detta bättre?”. 
Mycket av den 
erfarenhet jag 
förvärvat från 
jobbet har 
jag nytta av i 
silversmidet.

– Jag är hantverkare i botten och gillar det, men 
trivs med blandningen i mitt jobb – att det hand-

gripliga varvas med administration och analytiskt 
arbete. Och jag är en hyfsad pedagog, så själva 

lärarrollen passar mig bra, säger Peter ”Zmen” 
Jonsson.

Han är yrkeslärare i flygplansbyggande 
på Saab i Linköping och håller i 

grundkurser för nyanställda 
och vidareutbildningar inom 

verksamheten. 
Namnet ”Zmen” fick Peter på 

70-talet under lärlingsperioden på 
Saabs demonteringsverkstad. Där 

kallades alla vid efternamn och det 
fanns två Jonsson. De kom rusande 

båda två när produktionsledaren ro-
pade, så han bestämde att Peter skulle 

kallas för ”Smen” eftersom han hamrade 
som en galning – som en smed.  

– Nu är smeknamnet så inarbetat att 
de flesta här inte har en aning om vad 
jag heter på riktigt, säger Peter. 

Han har ägnat hela sitt yrkesverk-
samma liv åt Saab och upplevt en hel 
del förändringar. Men montöryrket är i 
stort sett detsamma. 

– Själva hantverket har inte ratio-
naliserats bort. Det är fascinerande 
att vi sysslar med teknologi på hög 
nivå men fortfarande gör stora delar 
för hand. Om en snickare kröker 
en spik så gör det inte så mycket, 
men så fungerar inte flygplans-
byggande. Allt måste fungera 
optimalt, inga fel får döljas. 

Silversmed med luft  
under vingarna 
Ungdomens	vilda	hamrande	i	Saabs	demonte-
ringsverkstad	gav	honom	smeknamnet	”Smen”.	
Men	när	han	tillverkar	sina	silversmycken	är	han	
desto	lättare	på	handen.	Möt	flygplansbyggaren	
och	smyckedesignern	Peter	”Zmen”	Jonsson.

S å fungerar det på vissa håll i 
världen. När kunden inte är nöjd 
med något börjar förhandlandet. 

– Då är det viktigt att man 
respekterar kundens kultur eftersom man 
måste värna om relationen 
och den långsiktiga affären. I 
Sverige har vi en lite annorlunda 
förhandlingskultur – strukture-
rad med ordning och reda, och 
ibland är vi kanske lite naiva när vi möter 
diametralt motsatta kulturer, säger Per 
Skogsberg.

Per Skogsberg har jobbat på Saab sedan 
1986 och halkade in på försäljning 2001  
efter att ha jobbat som projektledare några 
år. Det var ett naturligt steg i hans person-
liga utveckling, menar han själv. 
 
All försäljning innebär en förhandling, hur 

ser du på en förhandling?

– Det viktigaste är att man kommer bort 
så fort som möjligt från själva prisdiskus-
sionen. Priset är självklart viktigt och man 
måste ha klart för sig vilka ramar som gäl-

Text: Gunilla Holma     Foto: Sara Skogsberg

ler. Det är även viktigt att vi får tillfälle att 
föra fram våra egna fördelar och argumen-
tera för dem. Kunden har andra variabler 
som också är viktiga, exempelvis kvalitet 
och leveranstider. Därför är det oerhört 

viktigt att man lyssnar på kunden, säger Per 
Skogsberg.

Att båda parter känner sig nöjda vid en 
förhandling anser han vara a och o.

– Vi har långa relationer med våra 
kunder och då gäller det att också upprätt-
hålla relationen, även när man inte direkt 
förhandlar. Vi har delat upp våra kunder i 
guld-, silver- och bronskunder, för att sys-
tematisera kundvårdsarbetet på ett effektivt 
sätt. 
 
Vilken förhandling är du själv mest nöjd 

med?

– Rent affärsmässigt är ju en sak, men 

Förhandlingen		
börjar	när	avtalet		
är	påskrivet SilverSMeden

YrkeSläraren

Peter	”ZMen”	JonSSon
Ålder:	53
affärsområde: Aeronautics
avdelning:	Personalavdelningen 
Fritid: Silversmed och smyckedesigner under 
namnet ZILVERZMEN. www.zilverzmen.se

affärer 
FöRhandlIngSTeknIk

dubbla roller  Peter Jonsson, Yrkeslärare, Aeronautics i Linköping
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					–	det	är	först	när	avtalet	är	påskrivet	som	man	börjar	förhandla	i	vissa		
kulturer,	berättar	Per	Skogsberg,	försäljningschef	för	en	division	inom		
Support	and	Services.	Glad	i	hågen	går	man	från	ett	möte	med	ett	påskrivet		
kontrakt	men	det	är	sedan	själva	förhandlingen	egentligen	börjar.		

Text: Hannah Kirsebom     Foto: Per Kustvik

jag har en förhandling jag minns av ett 
speciellt skäl. Jag gick parallellt med jobbet 
en kurs i förhandlingsteknik. Allt jag lärde 
mig tillämpade jag direkt på en förhandling 
jag höll på att förbereda, berättar Per Skogs-

berg. Han fortsätter:
– Det var en närmast chockar-

tad upplevelse att se hur effektivt 
det var och kunden blev fullstän-
digt tagen på sängen. Detta är i och 

för sig inte den optimala lösningen eftersom 
båda parter ska bli nöjda. Men det blev 
ändå en mycket minnesvärd förhandling. l

”vi	är	kanske	lite	naiva	när	vi	mö-
ter	diametralt	motsatta	kulturer”

Per	SkoGSberGS	bäSta	tiPS	
För	en	lYckad	FörhandlinG:
• Förbered dig, annars kommer det att kosta

• I förhandling byter man, man ger inte bort

• Affärer görs mellan människor, inte företag

• Se till att ha tydliga ramar och mandat

• Sträva efter att nå win-win

• Våga gå på avslut

Per	Skogsberg
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Nadia Lilith kom till Saab 2002 för att hjälpa till med 
förhandlingarna kring ett värdefullt kontrakt för luft-
försvarssystemet RBS70.  
vad	har	du	gjort	på	senare	tid?

– En av mina viktigaste uppgifter har varit att 
hjälpa de svenska affärsområdena att hantera de 
juridiska och ekonomiska förutsättningarna i Austra-
lien, samt att hjälpa till under kontraktsförhandling-
arna med det australiska försvarsmaterielverket. Nu 
senast arbetade jag med Electronic Defence Sys-
tems rörande uthyrning och efterföljande tillverkning 
av Giraffe AMB-radaranläggningar åt den australiska 
armén.
har	du	arbetat	med	andra	affärsområden?

– Jag har även arbetat med Dynamics vid för-

Säker	&	effektiv	stad	är ett sam-
arbetsprojekt mellan Linköpings 
kommun, Tekniska Verken, Saab 
och Linköpings Universitet som 
tog sin början 2008. Tillsammans 
har de demonstrerat en sensor, 
som i realtid mäter avvikelser i 
dricksvatten. 
vilken	är	Saabs	roll	i	projektet?

– Saabs bidrag till projektet är 
det civila ledningssystemet som 
vidarebefordrar larmet från sen-
sorerna. Tanken är att konceptet 
med att mäta staden ska vidareut-
vecklas – det finns idag lösningar 
för till exempel el-, trafik-, och 
telelägen men det ger ingen  
gemensam lägesbild. 
hur	ser	projektets	framtidsut-
sikter	ut?	

– Resultatet kommer till exem-
pel att presenteras i Brasilien inom 
en snar framtid. Förhoppningen är 
att sensorn utvecklas ytterligare 
och att det kan bli en produkt som 
sprids till flera städer och länder. 
Affärsmöjligheterna är stora och 
det finns redan flera intressenter. 
Saab tror att detta kommer att bli 
stort på den civila marknaden i 
framtiden. För tillfället testas sä-
kerhetssystemet i Linköping och 
man räknar med att det ska finnas 
tillgängligt på den internationella 
marknaden inom ett år. 

Antalet svenska affärer i Australien ökar Nytt
intranät

Under	2010 inledde Saab tillsam-
mans med Linnéuniversitetet och 
Chalmers tekniska högskola ett 
gemensamt projekt på doktorand-
nivå om dynamiska beräkningsmo-
deller. Initiativet togs av Andreas 
Linderholt, anställd på avdelningen 
strukturdynamik på Saab och på 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
vad	innebär	projektet?

– Forskningsprojektet går ut på 
att göra vibrationsmätningar på flyg-
plan för att jämföra dessa med hur 
flygplanet uppträder i verkligheten. 
Målet är att försöka minska felmar-
ginalerna mellan beräkningsmodel-
lerna och verkligheten. Ju mer kor-
rekt flygplanet uppträder vid dessa 
mätningar, desto säkrare blir det vid 
en liknande situation i verkligheten. 
vad	vill	ni	uppnå?

– Tanken är att forskningspro-
jektet ska öka kompetensen och 
förbättra metoderna vid flygplanstill-
verkning i framtiden, samt att skapa 
goda kontakter mellan studenter 
och företag inom näringslivet. Det 
här är ett sätt att få in ny kompetens 
i stora högteknologiska industrier 
som Saab.  

Förhoppningsvis leder projektet 
till att man kan utveckla säkrare, bil-
ligare och bättre flygplan i framtiden. 

Samarbete	med
Universitet

Saab	samverkar		
för	rent	vatten

veM:	Christer Hellberg, 
vad:	Teknisk projektledare för 
”Säker & Effektiv stad”, ett  
forskningsprojekt som ska bidra  
till att öka städers säkerhet. 

veM: Nadia Lilith, affärsjurist, Electronic Defence Systems
vad:	Förhandlar kontrakt i Australien

veM: Anders S Berndtsson
vad:	Operativ projektledare för Portal & Search, Saab Collaborative Platform’s första etapp

veM:	Andreas Linderholt, 
Aeronautics
vad: Projektledare för 
samarbetet mellan Saab  
och Linnéuniversitetet 

handlingar om att sälja Carl Gustaf-systemet och 
förra månaden slutförde vi ett kontrakt på ammuni-
tionsleveranser för de närmaste fem åren. 
är	de	här	kontrakten	värdefulla	för	Saab?	
Summan av de svenska kontrakt som har förhand-
lats fram de tre senaste åren är redan över 230 
miljoner AUD. Men lika viktigt är att Saabs rykte som 
multinationellt företag med lokal närvaro uppbackat 
av svensk expertis har stärkts. 
vad	är	det	största	du	personligen	har	uppnått?

– Det som har gett mig mest är känslan av team-
work, från att arbeta med mina svenska kollegor 
med att kombinera kulturella idéer och affärsidéer,  
till humorn i att översätta kundernas australiska 
slanguttryck åt svenskarna.

Nu startar det första delprojektet inom Saab Colla-
borative Platform: Portal & Search, som kommer att 
vara grunden till bland annat Saabs nya intranät.  
hur	kommer	det	nya	intranätet	att	skilja	sig	
från	dagens?

– Alla medarbetare kommer att få en personlig 
sida på intranätet, där många funktioner styrs ifrån. 
Det ingår också en ny nyhetsfunktionalitet där ny-
heterna är kommenterbara, en ny sökmotor och 
möjligheter att söka efter kompetenser och bygga 
nätverk på intranätet. 
vad	vill	man	uppnå	med	detta?

– Saab är inne i en förändringsprocess där vi 
behöver samarbeta mer och bli effektivare. Det nya 
intranätet ska stödja ett arbetssätt där vi använder 
varandras kunskaper och samarbetar för att bli  
effektivare och snabbare kunna anpassa oss till  
nya affärer. 
när	lanseras	det	nya	intranätet?

– Kvartal tre, 2011. 
kommer	hela	dagens	Saabnet	att	ersättas	då?

– Nej, alla vanliga innehållssidor kommer att vara 
kvar i dagens SaabNet ytterligare en tid. Dessa 
kommer man att nå från den nya startsidan. Under 
våren kommer vi att starta en förstudie för hur vi ska 
hantera dessa sidor, vilket kommer att utvecklas i 
ett eget projekt i etapp två av Saab Collaborative 
Platform. 
när	är	hela	Saab	collaborative	Platform	på	
plats?

– Hela plattformen omfattar mer än intranätet, 
och är inte helt införd förrän om ytterligare ett par år.

vem & vad
l l l l   MÄnnISkORna I SaaB
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Under	håkans	besök	genomfördes	också	ett	stormöte	där	de	närvarande	fick	
tillfälle	att	ställa	frågor.

richard	ljungberg	visar	Gripen	för	de	ungerska	journalisterna		
i	leveranshangaren.

–	vår	bedömning	är	att	delegationen	lämnade	Saab	
med	en	positiv	syn	på	företaget	och	med	en	god	
insyn	i	våra	förmågor,	säger	torbjörn	Saxmo	som	
är	kampanjledare	på	dynamics.

SYdaFrika

aero	india	

nyligen	utsågs Major General Nhlanhla 
Ngema till Sydafrikas försvarsattaché i 
Brasilien. Detta gör honom till en viktig 
bundsförvant och ambassadör för Saabs 
varumärke i Brasilien. I januari besökte 
Major General Ngema Saab och han fick 

då en övergripande presentation av Saab i 
Sydafrika. Major General Ngema sade sig 
vara ivrig att hjälpa Saab på den brasilian-
ska marknaden och han blev imponerad av 
såväl Saabs immateriella skyddspolicy som 
av produkterna.

indien

Försvarsattaché besökte Saab

vi VAr DÄr
l l l l   MÄnnISkORna I SaaB

thailand

Mellan	den	9	och	13	februari	deltog Saab på årets viktigaste 
mässa, Aero India 2011. Den stora upphandlingen av stridsflyg-
plan i Indien var naturligtvis av största intresse. Saabs huvud-
nummer under mässan var Gripen, vars förmågor demonstre-
rades i ett antal flyguppvisningar som gav upphov till publikens 
förtjusta applåder. Inför Aero India arrangerade Saab en tävling 
på specialsajten gripentopgun.com där förstapriset var en flyg-
ning med Gripen. Sajten hade över 150 000 besökare från mer än 
75 länder. Vinnare blev 22-årige Shashank HR och i en nära en 
timme lång flygtur fick han känna på hur det är att vara Gripen-
pilot. 

håkan	buskhe	i	norge

Mediabesök	från	Ungern

turkisk	delegation		
utvärderade	Saab

Gripen	på	plats	i	thailand kommunikation	på	agendan

i	slutet	av	januari besökte vd Håkan Buskhe Saabs verksamhet i Norge. 
Till att börja med träffade han delar av ledningsgruppen för att gå igenom 
de fastslagna planerna. Håkan underströk vikten av att fokusera på de 
4 P:na; Portfolio, Performance, People och Profitable growth. Under sin 
rundvandring i verksamheten blev Håkan mycket imponerad av de möjlig-
heter som finns där. 

en	19	personer	stor	delegation	har besökt 
Karlskoga och Linköping i syfte att utvärdera 
Saab som samarbetspartner i ett utvecklings-
projekt av medelräckviddigt luftvärn för turkiska 
försvarsmakten. Alltifrån Gripen till RBS 70 och 
Bamse visades upp och den breda tekniska 
kompetensen som finns inom koncernen lyftes 
fram. Dynamics andel i projektet är tänkt att vara 
deltagande i systemarbete och målsökare samt 
utveckling av zonrör och roderservo. 

de	första	sex	av tolv Gripen, som det thailänd-
ska flygvapnet har beställt, har levererats. De 
lämnade ett vintrigt Sverige den 18 februari och 
landade fyra dagar senare på Wing7-basen i 
Surat Thani i södra Thailand. 

– Det känns otroligt skönt att leveransen nu 
har skett. Att den dessutom genomförts enligt 
plan och i stort sett utan tekniska problem är 
extra glädjande, säger Staffan Bogg som är pro-
gramledare för Gripen i Thailands-programmet.

affärsområde	aeronautics	samlade i slutet 
av februari sina chefer till kvartalsinformation 
på Terrassen i Linköping. En av punkterna 
handlade om hur man skapar engagemang 
med hjälp av kommunikation och dialog, 
och går helt hand i hand med satsningen på 

Lean. Åsa Helldén Ruocco, chef för Saabs 
interna kommunikation, föreläste om hur 
man som chef kan skapa engagemang hos 
medarbetare, hur vi reagerar i förändring och 
hur minnet fungerar. 

norGe

Saab

karlSkoGa

linköPinG

både	Saabs	paviljong	och	chalet	var	mycket	välbesökta	och	Saab	
gav	intryck	av	att	vara	en	av	”de	stora”	på	utställningen.

Saab	340	och	2000	fanns	på	plats	i	indien	och	många	av	besökarna	
uppskattade	rymligheten	och	den	moderna	instrumenteringen.	

Mike	thusi	(till	vänster)	berättade	om	Support	and	Services	för	Major	General	ngema	(mitten).		
Piet	verbeek	representerade	Saab	Systems	Grintek	vid	besöket.

de	svenska	Gripenpiloterna	fick	ett	varmt	välkom-
nande	när	de	anlände	till	flygbasen.	På	vägen	mel-
lanlandade	de	i	Ungern,	kreta,	Jordanien,	Saudi	
arabien,	oman	och	indien.

Åsa	helldén	ruocco	berättade	om	en	ny	process	som	kommunikationsavdelningen		
börjat	arbeta	efter	som	bygger	på	lean	och	dess	filosofi.	

Gripen	visades	i	luften,	i	simulator	och	på	static	display

Ungern är ett viktigt kundland 
för Saab och i mitten av februari 
besökte åtta journalister från dags- 
och affärspress Saab i Sverige i 
syfte att sprida kunskap om Saab 
och Gripen i ungersk media.

– Vi arrangerade ett tre dagar 
långt besök för journalisterna där 
de bland annat fick träffa den i 
Sverige nyinrättade Försvarsex-
portmyndigheten, Investor och vår 

vd Håkan Buskhe, berättar Richard 
Smith som till vardags arbetar med 
marknadsföring av Gripen och 
som även var en av värdarna för 
besöket.

Journalisterna besökte också 
Saab i Linköping där Gripen-till-
verkningen visades upp och infor-
mation om Saab och industrisam-
arbetet med Ungern presenterades. 
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Första pris till Gripen-bild
Fotografen	Jamie	hunter	utsågs i december till 2010 års 
vinnare i tidningen Aviation Weeks årliga fototävling med 
en bild av Gripen. Jamie Hunter är en av världens främsta 
flygfotografer och så här beskriver han tillfället då bilden 
togs i Linköping i somras:

– Vi hade en väldigt liten öppning att få möjlighet att 
fotografera Gripen NG Demo i formation med en JAS 39D 
så det var viktigt att planera noggrant. Vädret i Linköping 
var ganska dåligt med regn och låga moln, men som tur 
var lyckades vi hitta bättre väder i flygområdet tack vare 

råd från en Gripen-pilot som just kommit tillbaka från ett 
lokalt uppdrag. Vi lyfte i en SK60 och steg omedelbart 
upp över molnen till en fantastisk blå himmel och gav oss 
iväg till flygområdet. Gripen NG Demo och Gripen-D kom 
snabbt emot oss och vi använde våra 10 minuter väl innan 
de två flygplanen flög iväg för att avsluta sina respektive 
uppdrag.

Övriga bilder från samma fototillfälle publicerades i en 
16-sidig bilaga till decembernumret av tidningen Combat 
Aircraft Monthly. l Maria	hökbåghe

bilden

berättar
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