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HÅKAN BUSKHE

redaktören

Bredden imponerar
Du håller just nu i din hand en av
Sveriges bästa personaltidningar.
Spirit är nominerad till det Svenska
Publishing-priset och vinnaren utses den 18 oktober i Stockholm.
Det ser jag fram emot med spänning, men för mig är det viktigaste
att du som läsare tycker att tidningen är läsvärd. Jag uppskattar
att få respons på innehållet och vill
framförallt be dig om att ge mig tips
på vad du vill läsa om framöver.
I september intervjuade jag
Saabs nya kommunikationsdirektör,
Carina Brorman (s.12) och hon berättade att hon var djupt imponerad
av bredden på Saabs verksamhet.
Och man kan bara hålla med; vi
förser våra kunder med allt ifrån
undervattensfarkoster för tunnelinspektion (s. 24), grön teknik (s. 8),
vingbalkar till civilflyget och fjärrstyrda flygledartorn till integrationssystemet WISE (s. 22) och luftvärnsförsvar som imponerar (s. 6).
Bredden gäller även Saabs närvaro i världen. Tänk vad roligt det är
att få välkomna de nya arbetskamraterna på Saab Sensis till exempel
(s. 16)! De kommer att göra så att
Saabs möjligheter att nå ut på den
amerikanska marknaden ökar rejält.

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 12 500 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 24,5 miljarder
kronor. Forskning och utveckling motsvarar
nära 20 procent av omsättningen.

Rakt på sak …
På många sätt börjar nästa år redan i oktober året innan – det vill säga
just nu. Vi beslutar vilka mål vi har för nästa år och vi sätter övriga ramar
för vår kommande verksamhet. Jag vill att alla på Saab – oavsett affärsområde, land eller uppgift – ska jobba för att höja vår affärsmässighet och
vår effektivitet.
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12 Möte med Carina Brorman
Med en bred erfarenhet från svenskt näringsliv och med ett brinnande intresse för samhällsfrågor tar
Carina Brorman steget in på Saab som ny kommunikationsdirektör.
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Fjärrstyrda flygledartorn
Remote Tower ökar effektiviteten och kan
samtidigt rädda många små och mellanstora
flygplatser med ojämnt utspridd trafik från att
stängas.

20

Ett glas för mycket?

22

Nöje att arbeta med Saab

23

Linn dansar och ler

I de allra flesta fall är det bara trevligt att ta ett
glas tillsammans med kollegorna. Men ibland
blir det för mycket. Dagen-efter-effekter skapar
merkostnader.

Saab har nyligen slutfört ett teknikdemonstrationsprojekt i Australien. Projektet blev en stor
framgång och kunden blev mycket nöjd.

20
22

Linn vill berätta en historia både med
Bollywooddans och med kommunikation.

3

l Nya i Saab
En av pelarna i vårt Saab-hus är att vi ska växa med vinst. En metod att
göra det är att genom förvärv nå nya marknader och stärka vårt kunnande inom utvalda områden. Sedan min förra krönika har vi köpt
företaget Sensis, med rötterna i USA, men med verksamhet över
många delar av världen. Jag vill passa på att välkomna alla nya
Saab-medarbetare som nu slussas in i vår verksamhet. Jag ser
fram mot nya affärsmöjligheter.
l En spännande arbetsgivare
Att rekrytera nya medarbetare och utveckla dem som redan
finns är också en viktig del i att få Saab att växa. Det känns
som om tiden är mogen att fokusera än mer på frågor som gott
ledarskap, kompetensväxling och hur vi ska locka till
oss morgondagens talanger.
Saab ska vara en spännande arbetsgivare. För
egen del kan jag säga att mitt första år på Saab
har varit mycket spännande och utvecklande.
Inte minst tack vare alla kompetenta medarbetare jag hela tiden möter!

Med denna utgåva av Spirit följer
en folder som innehåller vår
uppdaterade Code of Conduct.
Det är mycket viktigt att alla läser
den och tar till sig budskapet.
Diskutera gärna eventuella frågor
med din närmaste chef.
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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,
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l l l l RAPPORT FRÅN UTVECKLINGENS FRAMKANT

TEKNIK I VÄRLDSKLASS

Otroligt men sant

En revolution
inom flygledning
Saabs världsunika Remote Tower är en smart produkt som hjälper till
att skära kostnader – men utan att tumma på säkerheten. Faktum är
att den moderna tekniken på många sätt till och med ökar säkerheten.
Text: Andreas Grube

Foto: Peter Karlsson

T

änk dig ett flygfält mitt ute i
den australiska vildmarken.
Tänk dig sedan att ungefär
1 500 kilometer därifrån
sitter en person i ett rum med en
360 graders bildvägg och kontrollerar flygtrafiken på både den och flera
andra flygplatser – samtidigt. Låter det
otroligt? Inte alls! Remote Tower är
produkten som ökar effektiviteten och
samtidigt kan rädda många små och
mellanstora flygplatser med ojämnt
utspridd trafik från att stängas.
– Det har egentligen inte hänt någonting inom flygledning sedan andra
världskriget, så det här är något av en
revolution och ett paradigmskifte, säger
Kari Fält, produktledare för Remote
Tower på affärsområde Security and
Defence Solutions.
Saab var först i världen med att börja
utveckla fjärrstyrda flygledartorn, efter
en förfrågan från Luftfartsverket 2006.
År 2008 påbörjades de första
testerna med att fjärrstyra Ängelholms
flygplats från ett kontrollrum på Sturup,
drygt 100 kilometer därifrån.
Så hur fungerar det? Initialt används

flygplatsens befintliga system, till exempel haverilarm och banljus. Dessutom
placeras extra kameror och sensorer ut
och allt som registreras skickas i realtid
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till flygledningscentralen och projiceras
på bildskärmar med en 360-gradersvy.
Tack vare modern bildbehandlingsteknik är sikten ofta till och med
bättre än i verkligheten. Till exempel
kan bilden förstoras och förbättras och
landningsbanans konturer, byggnader
och andra objekt på flygplatsen kan
markeras på skärmen så att flygledaren
ser dem även vid dålig sikt.
– Vi utvecklar också en avancerad
videotracking-funktion som automatiskt upptäcker inkommande flygplan
eller andra föremål och markerar dessa
på skärmen för att flygledaren lättare
ska kunna följa dem, säger Kari Fält.
Det finns konkurrenter till Saab på
det här området, men Saab har lyckats
hitta en unik helhetslösning i konceptet. Kari Fält menar att ledstjärnan i
arbetet, och även den kanske viktigaste
framgångsfaktorn, har varit devisen
”keep it simple”. Han tror att Saab inom
bara några år kommer att ha kontrakt i
mellan fem och tio länder.
– Intresset är väldigt stort. I nuläget
är ett tjugotal länder intresserade, förutom Sverige är det bland andra Norge,
Finland, Australien, England, Baltikum
och stora delar av Sydostasien, säger
Kari Fält. l

Just nu pågår den första operativa implementeringen i Sverige, på uppdrag av Luftfartsverket.
Det är flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik
som ska styras från en central i Sundsvall. Leverans sker under sommaren 2012 och systemet beräknas vara certifierat sista december samma år.
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l l l l JORDEN RUNT I SAABS VÄRLD

SAAB RUNT

tillkommit efter att kunderna har efterfrågat ökad
precision, mer flexibilitet och en ökad användarvänlighet. Dessutom har förmågan att bekämpa
alla typer av mål, såväl i dagsljus som i mörker
förbättrats ytterligare genom RBS 70 NG. Systemet har ett nytt integrerat nattsikte och RBS 70
NG kan enkelt användas på olika typer av fordon
och även i fjärrstyrda installationer. Besökarna
fick också möjlighet att stifta bekantskap med
Giraffe AMB och den nya måldatamottagaren till
RBS 70 NG, samt med system för signaturanpassning från Barracuda.
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göra affärer i andra
länder där det
är lönsamt och
förenligt med vårt
varumärke.
Vi har också identifiera
t vilka satsningar i form av
lokal närvaro, samarbeten och eventuell
a förvärv som
nu behöver göras
för att lyckas på
de cirka 30 marknad
erna. Saab ska
växa med lönsamh
et på de marknader där vi har
störst potential.

Marknadsdirektör

medarbet
are

Lönsam tillväxt
• Fokusera försäljnin
g och marknadsföring på de
största 30+
marknaderna.
• Skapa marknad
sområden för
valda marknader.
• Utveckla lösningar
för kundernas
FoU.
• Fokusera på
utvidgade produkterbjudanden.
• Prioritera exporterb
judanden och
uppföljningstillfällen
för Gripen.

• Fokusera på
kontraktskvalitet,
projektgenomföran
de och riskhantering.
• Optimera FoU-effe
ktiviteten.

Portfölj
• Fokusera FoU-inve
steringarna
för att öka lönsamh
eten.
• Använda M&A
för att stärka
teknik och marknad
sposition på
viktiga marknad
er.
• Öka ansträng
ningarna för att
skapa Saab-pa
ketlösningar.

Medarbetare

• Stärka vårt kommun
ikativa
ledarskap.
• Utveckla en
mer affärsinriktad
organisation.
• Locka till oss
den bästa kompetensen i världen
och bygga
en kultur baserad
på förtroende,
resultat och kunnand
e.

Läs mer om affärsplan
en på SaabNet
och diskutera utmaning
strategierna i ditt
team.
arna

k o r ta n y h e t e R

av anstalten har
lämnats över till
kunden. Därmed
fick Saab också
klartecken till att
starta uppgraderingen av ledningssystemet
WCU till SAFE.

I Saabs marknad
splan har vi tittat
på våra framtida
affärsmöjligheter
utifrån ett marknad
s- och landperspektiv istället
för enbart ett
produktperspektiv
. Av de cirka 100
länder som vi idag
gör affärer med
är det 30 av dessa
som svarar för
90 procent av orderingå
ngen. Och
det är i dessa länder
som vi i första
hand ska göra
våra satsningar
även om vi naturligtv
is fortsätter att

Jonas Hjelm

Två projekt som har utförts hos
Saab-kunder har gått till final i
AIPM:s (Australian Institute of
Project Management) tävling där
utmärkelser delas ut till enastående
insatser inom projektledning. De
två Saab-relaterade projekt som
har valts ut som finalister för de
nationella utmärkelserna är ”The
Counter Rocket, Artillery and Mortar
project”, som gick ut på att leverera
Giraffe AMB-radarn till den australiska armén i Afghanistan, samt ”The
Anti-Ship Missile Defence project”
(ANZAC), som levererade ett uppgraderat 9LV-stridsledningssystem
till den kungliga australiska flottans
fartyg HMAS PERTH i maj 2011.

Saabs arbete
med att leverera
och installera bevakningssystemet
på Kumla-anstalten påbörjades
2008. Nu har
Kriminalvården
godkänt systemet och driften

Ökat
marknadS
fokuS

Effektiv verksam
het
• Ständiga effektivite
tsförbättringar.
• Standardisera
och harmonisera
verksamheten.

Saabs kunder får
utmärkelser

Ett säkrare Kumla

Saab AeronAu
ticS DynAmicS
Security AnD
Defence Solution electronic Defence
SyStemS
S Support
AnD ServiceS

LÖnSam
tiLLväxt

I början av september genomfördes en omfattande RBS 70 NG-demonstration i Karlskoga inför
ett 90-tal inbjudna besökare från 17 olika länder.
Mottagandet från den imponerade publiken var
överväldigande.
– De här dagarna var oerhört givande för oss.
Vi fick en otroligt positiv respons från besökarna
och vi har redan fått förfrågningar om budgetpriser på våra system, berättar Leif Lundin på
Dynamics.
Syftet med demonstrationen var att visa upp
den nya generationen av RBS 70. RBS 70 NG ger
helt nya möjligheter genom de funktioner som har

100

Saab levererar vingbalkar till
världens största passagerarflygplan A380. I september firades att Saab sedan kontraktet
skrevs med Airbus har levererat
hundra vingbalkspar till superjumbon.

Under hösten lanseras Saabs affärsplan för åren 2012-2016 runt om
på Saab. Alla medarbetare får ta del
av dels den övergripande planen för
hela Saab och dels för det egna
affärsområdet.
Först
ett Starkar
e
SAAB
ut var
Aeronautics som
SAABS
AffärSanvände
plAn
sig av ge2012–2016
mensamma
stormöten
för att se till
att medarbetarna
blev insatta
i Saabs väg framåt. Den önskade
positionen för Saab 2016 är bland
annat att vara förstahandsvalet som
arbetsgivare, en målinriktad produktportfölj och en starkare operativ närvaro i Norden, Nordamerika, Indien
och på andra utvalda marknader. De
långsiktiga finansiella målen handlar
om en önskad organisk tillväxt på i
genomsnitt 5 % per år, rörelsemarginal på cirka 10 % samt att soliditeten
ska överstiga 30 %.
PortfÖLj

Nya RBS 70 NG imponerar

Saab 2016

effektiv
verkSamh
et

RBS70-demo 

Saab kyler hangarer

Uppgraderar korvetter

Saab har fått en beställning från
Armscor i Sydafrika på installation av kyl- och luftaggregat
till de tre Gripen-hangarerna på
flygbasen Makhado. Liknande
installationer har gjorts på alla
förband i Sverige och i Thailand.
Aggregaten byggs i Östersund
och installeras av Support &
Services i Sydafrika.

Saab har fått en beställning, värd
ca 400 miljoner kronor, av FMV
på uppgradering av marina sonarsystem. Uppgraderingen innebär
att Saab ska byta ut hårdvara och
anpassa mjukvara i sonarsystemet
Hydra på Försvarsmaktens korvetter
av Gävle- och Visby-klass. Projektet
drivs gemensamt av Security and
Defence Solutions och Dynamics.

NATO föredrar Gripen 
Den svenska Gripen-insatsen i Libyen får högsta betyg. Behovet av spaningsbilder är stort i och
med pågående strider i norra Libyen. Sverige bidrar med fem Gripen och levererar enligt en artikel
i Svenska Dagbladet hela 37 procent av Libyen-insatsens spaningsrapporter. Vid särskilda mål av
intresse vill NATO gärna att Sverige och Gripen utför uppdragen.

och

Saab AeronAu
ticS DynAmicS
Security AnD
Defence Solution electronic Defence
SyStemS
S Support
AnD ServiceS

• Marknadsfokus
för att
uppnå lönsam
tillväxt.
• Effektiv verksam
het
genom införande
t av
operational excellenc
e
på alla nivåer.

• Mer fokusera
d portfölj som
prioriterar konkurre
nskraftig
teknologi och marknad
sposition.
• Satsning på
våra medarbetare
för att bygga en
kultur av tillit,
prestation och
kunnande.

Vart är vi på väg?
I september möttes Saabs 150
toppchefer för att under två halvdagar tillsammans se till att Saab
håller rätt kurs. Vi ska inte bara
prata om framtiden, sade Håkan
Buskhe – vi måste vara där, i våra
sinnen. Och resan, den börjar nu.
Saabs framtid var konferensens
röda tråd, som annars hade två
spår. Det första handlade om
affärsmässighet, i alla led. Gästtalare Thomas Rabaut, en legendar
inom den internationella försvarssektorn, gav gruppen lärdomar om
hur varje medarbetare kan bidra

till våra affärer, lönsamhet och
framgång.
Det andra handlade om Saabs
fundament – oss medarbetare.
Saabs demografi är i förändring.
2020 kommer 50 % av befolkningen att vara födda under 80och 90-talen. Thomas Fürth, framtidsforskare och forskningsledare
vid Kairos Future, gav värdefulla
insikter om den nya generationens
medarbetare och satte igång diskussioner om vad detta ställer för
krav på Saabs ledarskap och företagskultur.

Nytt kontor i London
I början av september invigdes
Saabs nya kontor i London.
Inför ett trettiotal gäster klipptes
bandet av Sveriges ambassadör
i London, Nicola Clase. Hon
önskade Saab ”all the best” inför
framtiden och påminde om att
det här bara var ett exempel på
samarbeten mellan Sverige och
Storbritannien. Saabs vd Håkan
Buskhe höll också ett invignings-

tal som bland annat handlade om att
Saab ser stora möjligheter att expandera i Storbritannien. Kontoret ska
innehålla ett Saab Design Centre där
till en början ett 10-tal ingenjörer från
både Sverige och Storbritannien ska
arbeta med att utveckla en hangarfartygsbaserad version av Gripen,
Sea Gripen. Ett område som är nytt
för Sverige där den engelska erfarenheten kan komma till användning.

SPIRIT 3.2011
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Saab-teknik
för grön
framtid
Från flygplatser och försvarsmakter till jätterederier och
hela städer – Saab håller på att bredda sin kundbas
rejält. Med en rad nya vidareutvecklingar och lösningar
byggda på Saabs befintliga teknik har man tagit ett
stort kliv in på marknaden för Greentech.

Text: Hannah Kirsebom
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Foto: Christian Hagward, Sweco och Safeaero
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FOKUS: Greentech

T

he Greentech Business Concept handlar om att skapa
och implementera miljömässigt hållbara lösningar i olika
sammanhang där människor
påverkar miljön. Det kan handla om städer,
energiförsörjning, transporter och trafik på
land, hav och i luften. För tre år sedan bjöd
Carl-Johan Koivisto in en grupp affärsutvecklare och miljöexperter inom Saab till
diskussion.
– Utgångspunkten var frågan om hur vi
kan använda vår teknik för att bidra till en
bättre miljö och minskad miljöpåverkan.
Ganska snart hade vi ringat in flera strategiska områden som vi insåg att vi borde satsa
på, säger Carl-Johan Koivisto.
Förnybar energi, gröna byggnader och
transportsektorn var tre stora områden som
Saab såg som potentiellt lönsamma. Kort
sagt, faktorer som är grundläggande i en
stadsmiljö. Idag lever 50 procent av världens
befolkning i stadsmiljö. Om några år kommer andelen att vara ännu större. Städer
slukar energi och resurser och producerar
mängder av avfall. För att den eskalerande
urbaniseringstrenden ska vara miljömässigt
hållbar krävs nya lösningar och tankebanor.
– Vi ställde oss frågan: vad krävs för att
en stad ska fungera? Svaret är att det behövs
transporter, energi, vatten, avfallshantering
och stora mängder information som ska
flöda åt olika håll. Flera av de aktörer som
sköter detta är redan kunder hos Saab, och
våra system som kan optimera de här flödena
kan utgöra ett viktigt steg mot hållbarhet. Så
varför inte satsa på att göra städer till våra
kunder, istället för att göra mindre affärer
med flera små entreprenörer, säger CarlJohan Koivisto.
Genom att "mäta staden" och samla infor-

mation från en mängd sensorer kan man
sammanställa uppgifter som blir ett viktigt
underlag för stadens beslutsfattare. Redan
nu är ett samarbete mellan Saab och Linköpings kommun igång. Saab har utrustning
som mäter partiklar i luften och i vattnet.
Tillsammans med sensorer från Linköpings
universitet och ledningssystem från Saab
registrerar systemet vattenkvalitet och gifthalter, reagerar på främmande ämnen och
varnar. Carl-Johan Koivisto talar om "den
attraktiva staden", det vill säga en modern
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l l l l fakta:  4 Greentechprojekt

1. Support för vind- och solkraft
Saab har potential att erbjuda kompletta underhålls- och övervakningssystem för vindkraftparker vilket gör att operatörerna kan klara sig
med Saab som enda leverantör av underhållssystem. Inom solenergi finns samma
erbjudande: där levererar Saab väderövervakningssystem som styr solenergiparkens
funktioner. Kunder är ABB och Cleanergy.
Kontaktpersoner: Per Hronek, SDS och
David Skyborn, Combitech.

2. TFM, Telematic Fleet Maintenance
Används bland annat på flygplatser
för att kontrollera bränsleförbrukning,
emissioner och kostnader per fordon
genom att samla data från sensorer
i fordonen. Systemet handhar även
dataöverföring mellan ”backoffice” och fordonen. Kontaktperson: Rickard Hult, Support and
Services.

3. C-lean Ship
En tvättrobot som rengör stora
fartygsskrov på 6–8 timmar.
Idag tar en sådan rengöring
cirka 48 timmar. Idén kom
utifrån, men tekniken som
används är Saabs egen.
Kontaktperson: Jenny Gustavsson, Saab Ventures.

En stad består av flöden av människor, varor, energi, avfall
och så vidare. Saab har befintliga system för att optimera
dessa flöden, vilket är ett viktigt steg mot hållbarhet, säger
Carl-Johan Koivisto.

stadsmiljö som är effektiv och trygg, och som
genom smarta lösningar bidrar till reducerad
miljöpåverkan.
– Mycket av det vi gör inom Greentech
går ut på att vi använder befintlig Saabteknik, vidareutvecklar den och skapar en
lösning som minskar miljöpåverkan i ett visst
sammanhang, säger Carl-Johan Koivisto.
Under världsutställningen i Shanghai föd-

des ett av de hittills mest uppseendeväckande projekten under Greentech-paraplyet:
Plantagon Greenhouse. Företaget Plantagon
bygger smått futuristiska växthus med

nydanande funktioner. Samarbetet med
Saab innebär att en enorm glaskula med
spiralformad plantageyta på sikt kommer
att landa strax utanför Linköping. Tanken är
att växthuset ska förse stora delar av stadens
invånare med grönsaker på ett miljöanpassat sätt som knappt kräver några transporter
alls. Combitech står som ensam leverantör av
Plantagons styrsystem.
C-leanship är ett annat projekt som enligt
Carl-Johan Koivisto har enorm potential. Jätterederiet Maersk är redan involverat i projektet, som har resulterat i något lika enkelt

som genialiskt: En båttvättande robot.
– Alla båtar samlar på sig alger och annat
under skrovet, vilket gör att de går långsammare och att deras bränsleförbrukning ökar;
ju större skepp desto mer ökar förbrukningen. De flesta rederier tvättar skroven
en gång vart tredje år och då ligger skeppet
stilla i upp till 48 timmar, för så lång tid tar
tvättprocessen. Det vi skapar är en tvättrobot,
vilken bygger på våra ROV:ar från Dynamics och som gör jobbet på 6–8 timmar. För
Maersk innebär det besparingar på ungefär
400 miljoner kronor per år, säger Carl-Johan
Koivisto. l

4. Plantagon Greenhouse
Ett enormt, sfäriskt växthus byggs i
Linköping för att förse delar av staden med grönsaker. Saab levererar
styrsystemen. Kunder är Plantagon och Sweco. Kontaktperson:
David Skyborn, Combitech
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MÖTE MED
Carina Brorman

”Vi måste vara
öppna för dialog”
Alla älskar inte Saab. Det är en tuff bransch som ofta blir ifrågasatt och som bjuder på stora kommunikativa utmaningar. Ändå
tvekade hon aldrig när hon antog erbjudandet om att bli Saabs
nya kommunikationsdirektör. Möt Carina Brorman.
Text: Maria Hökbåghe

V

Foto: Christian Hagward

ad lockade dig mest med att börja
arbeta på Saab?

– Jag har under många år arbetat i
samhällsnära verksamhet inom olika
branscher. Att arbeta i försvars- och säkerhetsbranschen innebär att befinna sig i centrum av
många viktiga samhällsfrågor och det intresserar
mig mycket.

Vilken är din bild av Saab idag?

CARINA BRORMAN
Bor: Än så länge i Limhamn, Malmö. Kommer
att vara bosatt även i
Stockholm.
Tidigare arbeten: Kommer närmast från E.ON
som varumärkes- och
kommunikationsdirektör
för den nordiska verksamheten. Dessförinnan enhetschef på SVT Syd och
vice vd på Malmö Opera.
Intressen: Kultur i alla
dess former; teater, opera, film och litteratur. Gillar att motionera, främst
utomhus.
På nattduksbordet:
Tidskrifter i massor, bl a
The Economist, Wired,
Fast Company och Vanity
Fair. Många böcker; t ex
Nassim Nicholas Talebs
nya bok The bed of Procrustes.

– Tidigare hade jag en ganska allmän bild av
Saab som ett högteknologiskt företag med kvalificerade ingenjörer och några starka varumärken.
Det jag nu börjar upptäcka är den enorma bredden som finns innanför väggarna.

Hur ser din första tid på Saab ut?

Vilka egenskaper gör dig till en bra kommunikationsdirektör?

Vilka kommer dina största utmaningar att bli

– Min nyfikenhet och mitt engagemang i både
människor och sakfrågor. I botten är jag civilekonom och det tillsammans med min breda erfarenhet av ledande befattningar är en bra grund att stå
på i rollen som kommunikationsdirektör. Jag har
också ett stort samhällsintresse och tycker om att
engagera mig i olika frågor.

tror du?

bild av Saab?

– För det första måste man vara medveten om
att ett företag som Saab inte kan gillas av alla. Däremot måste vi arbeta för att få respekt och förtroende för det vi gör. Vi måste vara tydliga med vad
vi står för och visa att vi är öppna för dialog. Det är
viktigt att vara synlig i olika delar av samhället och
visa vilka värderingar vi har och att Saab är en del
av samhällsutvecklingen.

Vad brinner du för när det gäller kommunika-

– Alla nya möjligheter till att påverka och
SPIRIT 3.2011

kommunicera som utvecklats i takt med digitaliseringen och Internets utveckling. Det är inte
tekniken eller nya kanaler som är det mest intressanta utan beteendeförändringarna hos människor och i samhället. Bra kommunikation idag
är social med dialog och interaktion som grund.
Det går inte längre att bara ”sända ut” information
till olika intressentgrupper. Webben och andra
onlineplattformar är de centrala kanalerna för att
få engagemang och delaktighet i en verksamhet.
Därför gör det mig glad att höra om SaabPortal
(se sid. 14) som kommer att bli ett viktigt arbetsverktyg för oss alla.
– Den kommer att bli väldigt intensiv med
många resor där jag kommer att besöka Saabs
olika verksamhetsområden och marknader. Jag
kommer att träffa både medarbetare, externa aktörer och partners för att förstå vad vi gör, vart vi
är på väg och vilka förväntningar det finns på oss.
Det är viktigt för mig att snabbt få en egen bild
över vilka kommunikativa utmaningar och möjligheter vi har. Jag vill bygga nätverk av personer
inom de olika verksamhetsområdena så vi får rätt
fokus i kommunikationen framöver.

Hur kan vi arbeta för att skapa en mer positiv

tionsfrågor?

12

”All kommunikation måste
ha en tydlig förankring i
företagets affärer”

– Det är enskilda externa händelser som kan
bidra till negativ uppmärksamhet, minskat förtroende och skadat varumärke för Saab. I en utsatt
bransch måste man vara proaktiv och beredd på
olika granskningar, då har man en chans att behålla kontrollen när det händer något. För det vet
vi ju – det är inte en fråga om om det händer utan
när det händer. l
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NÄSTA GENERATIONS INTRANÄT
SAABPORTAL

SaabPortal –
en katalysator
för samarbete
Snart startar lanseringen av SaabPortal – uppföljaren som steg för steg kommer att ersätta SaabNet.
Bättre sökfunktioner och ökad interaktivitet kommer
att underlätta kontakt och informationsutbyte
mellan medarbetarna inom hela Saab.
Text: Hannah Kirsebom

M

Fredric Thörnqvist ser fram emot att få
lansera SaabPortal för alla medarbetare.

Mia Nilsson och Åsa Helldén Ruocco
är överens om att SaabPortal ska bidra
till ökat samarbete inom Saab.

SPIRIT 3.2011

Så lanseras SaabPortal

Foto: Magnus Liam Karlsson och Christian Hagward

han eller hon bland annat kan dela dokuer användarnära än SaabNet
Samtidigt som SaabPortal öppnar för inment, bevaka nyhetsflöden och presentera
och med bättre sökmöjligheterna diskussioner på nätet så understryker
sig för kollegorna.
ter samt större möjligheter
Mia Nilsson att Saabs Code of Conduct*
– Att kunna bidra med information,
för användarna att kommenalltid gäller och ska ligga till grund för allt
insikter och personliga reflektioner öppnar
tera och interagera – så ska SaabPortal vara.
som görs inom företaget.
för helt nya kommunikationsmöjligheter.
– SaabPortal är mer personlig och bjuder
– Vi är ett företag som behöver vara extra
Det blir ett forum som vi alla måste lära oss
på större möjligheter att bidra till innehållet
noggranna med säkerhet, sekretess och inatt arbeta med. Ju fler som engagerar sig och
och samarbeta. Det är ett arbetsredskap som
formation, såväl internt som externt. Så förbidrar med innehåll, desto bättre blir Saabkommer att bli personligt, men inte privat,
väntningarna på våra medarbetare och deras
Portal, säger Mia Nilsson.
säger Mia Nilsson, Saabs Head of Employer
omdöme när det gäller att prata om Saab och
Branding.
Mia Nilsson är en av dem
SaabPortal kommer också att möj”Det är ett arbetsredskap som kommer
som varit med och utvecklat
liggöra leveranser av applikationer
att bli personligt, men inte privat”
SaabPortal. Hon räknar med
till användare på ett enhetligt sätt,
att det blir en viktig katalysasom stödjer och underlättar Saabs
tor när det gäller att bilda interna nätverk.
vår verksamhet – inom och utanför företaget
samarbetsutmaningar.
SaabPortal blir ett bollplank och en möjlighet
– är oförändrade, säger Mia Nilsson.
– Releasen av SaabPortal följs av ett
att få snabb feedback på inlägg och spontana
samordningsarbete där vi konsoliderar infrågor.
tranätsplattformar och samarbetsverktyg. En
Att hitta relevant information har tidigare
– Ett förbättrat informationsflöde och
gemensam och enhetlig plattform kommer
varit svårt. Den nya portalen söker i flera
enklare interaktion kan resultera i att medatt ge oss stora möjligheter att spara på drift
system samtidigt och det räcker ofta med en
arbetarna får kontakt med varandra och kan
och underhåll, säger Mats Ran, chef för Appenda sökning för att hitta önskad informadela erfarenheter. På så vis får vi växande
lications & Business Integration.
tion. En av flera nya funktioner är ”My Profinätverk inom Saab, säger Mia Nilsson.
– Vi får också mer utväxling på utveckle”. Det är medarbetarens personliga sida, där
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Det ska vara enkelt

lingsinsatser som görs i portalen. Ett naturligt första utvecklingssteg kommer att vara en
flytt av SaabNet och innehållet i samarbetsplatserna till SaabPortal under 2012, säger
Anders S Berndtsson, Project Manager Web
Applications.
Interaktionen och möjligheterna att kom-

mentera och själv vara aktiv är nyckelfaktorer
för SaabPortal. Åsa Helldén Ruocco, Head
of Internal Communications, säger att SaabPortal på ett bra sätt speglar det enade företag
som Saab strävar efter att vara.
– Vårt nuvarande intranät har inte alls
samma möjligheter som SaabPortal. Vi vill
ha bättre sökfunktioner och ökade möjligheter att arbeta funktionsöverskridande.
Det ska vara enkelt att dela material, att hitta
andra medarbetare och att kommentera intranätets innehåll. Allt detta blir möjligt med
SaabPortal, säger Åsa Helldén Ruocco. l
*En broschyr om Saabs Code of Conduct följer
med detta nummer av Spirit.

Skynda långsamt – och planerat. Det
är Fredric Thörnqvists strategi för en
lyckad start för den nya generationens
intranät.
– Lanseringen kommer att ske i flera
steg. Det första steget innebär att bland
annat redaktörer och specialister som
kan bidra med innehåll blir först ut bland
användarna, säger Fredric Thörnqvist.
Han ansvarar för kommunikationen
kring lanseringen av SaabPortal. Tillsammans med sina kollegor har han lagt upp
en plan för hur alla inom Saab, steg för
steg, ska lära sig att börja använda SaabPortal. Fredric Thörnqvist med kollegor
kommer bland annat att driva informationskampanjer och hålla workshops.
– Vi har olika strategier för olika målgrupper. Alla kommer ju inte att använda
SaabPortal på samma sätt. Om man
dagligen arbetar med SaabNet behöver
man mer information och stöd när SaabPortal lanseras. En av flera funktioner
som alla kommer att dra nytta av är ”First
Visit”, en guide och introduktion som
användaren får ta del av första gången
hon eller han besöker SaabPortal.

De första användarna blir en utvald
grupp som börjar fylla SaabPortal med
innehåll. Det ska vara enkelt att byta från
SaabNet till SaabPortal och när, undan
för undan, fler börjar använda SaabPortal
kommer det som användaren behöver att
finnas på plats. En release i flera länder
planeras kort därefter för att underlätta
Saabs globala samarbete. Därmed kommer medarbetare att kunna arbeta tillsammans inom en och samma plattform.
Fredric Thörnqvist understryker att man
vill skynda långsamt: det gäller att bana
vägen för att ge alla medarbetare en bra
start.
– Det gäller att från första början se till
att intranätet känns tryggt och lättanvänt.
Inledningsvis är det frivilligt att börja använda SaabPortal. Men efter att ha sett
nyttan och funktionaliteten är förhoppningen att ingen vill hålla sig utanför. Vi
ser väldigt mycket fram emot att lansera
SaabPortal och har en bra plan för att
skapa engagemang och få alla att känna
sig hemma i den nya miljön, säger Fredric
Thörnqvist.
Hannah Kirsebom
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SAAB-RESAN
Saab Sensis
Erik Smith, Marc Viggiano
och Ken Kaminski.

Oanade möjligheter för Saab
Sensis
Saabs nya förvärv Sensis har 26 års erfarenhet av att
utveckla och distribuera system för flygledning och
luftförsvar. Bolaget arbetar med en global kundbas
på över 60 kunder i 35 länder på 6 kontinenter.
Text: Andreas Grube

Foto: Pontus Höök

– Vi började arbeta med Saab för över tre år sedan
inom LCS-projektet, Sea Giraffe för Littoral Combat
Ship program i USA. Saab sökte då efter en samarbetspartner och fann oss. Vi märkte snabbt att de båda
bolagen jobbade bra tillsammans och vi såg många
synergier. Saab och Sensis har mycket gemensamt vad
gäller företagskultur och sätt att tänka, säger Marc
Viggiano, vd för Saab Sensis.
Historien om Sensis börjar 1985. Bolaget startade i
mycket liten skala och arbetade inledningsvis framför
allt med forskningsprojekt för det amerikanska försvarsdepartementet. Mot slutet av 80-talet började bolaget också utveckla och sälja mindre radarsystem, för
att sedan fortsätta in på marknaden för flygledning. Det
var också då, runt år 2000, som bolaget började växa på
allvar.
Nuvarande vd:n Marc Viggiano har varit med under
hela den framgångsrika resan:
– Jag har jobbat på Saab Sensis i tjugofem år, jag var
bolagets sjunde anställde. Jag har gjort allt här, från att
tömma papperskorgar till att arbeta som ingenjör och
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nu som vd. Det har varit tjugofem fantastiska år, vägen
har inte alltid varit spikrak, men det har verkligen varit
en otrolig resa, säger han.
Saab Sensis huvudkontor ligger alldeles i utkanten

av staden Syracuse, i den del som kallas East Syracuse,
i delstaten New York. Staden, belägen bara några mil
ifrån den väldiga sjön Lake Ontario, är en centralort för
utbildning och jordbruk i delstaten, och totalt bor cirka
150 000 människor här. Saab Sensis har även två mindre
kontor som ligger i Kalifornien och i Washington DC.
– Det är en utmanande miljö att arbeta i, på Saab
Sensis. Vi fastnar inte i rutiner, utmaningarna och förutsättningarna förändras ofta och snabbt. Våra anställda
sitter inte och gör samma sak dag ut och dag in, år ut
och år in. De kan följa sin produkt, utveckla och utvecklas med den, säger Marc Viggiano.
Han menar att den utmanande arbetsmiljön, tillsammans med en orädd och tävlingsinriktad företagskultur, också är en av Saab Sensis framgångsfaktorer:
– Vi gillar att tävla, både mot andra företag och
andra marknader. Vi bryr oss inte om hur stora våra

”Vi gillar att
tävla, både
mot andra
företag och
andra marknader.”
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saab-resan: Saab Sensis

Saab och Sensis har mycket
gemensamt tycker Marc Viggiano som är chef för Saab
Sensis.
Saab Sensis huvudkontor
ligger alldeles i utkanten
av staden Syracuse.

motståndare är. Saab Sensis bygger på innovation och
på begåvade människors arbete. Vi älskar att lösa problem och det faktum att vi jobbar med något som gör
skillnad. Vårt arbete påverkar människor och bidrar
till deras säkerhet. Där har vi också mycket gemensamt
med övriga Saab, våra visioner ligger nära varandra.

Brain Sanderson, Mike Anzalone
och Tom Westpfal testar Remote
Unit i integrationslabbet.

Jesse Fox visar Airport Surface
Detection Equipment.

Företagets verksamhet vilar på två affärsdivisioner:

Air Traffic Systems och Defence & Security Systems. Air
Traffic Systems, som rapporterar till Saabs affärsområde
Defence and Security Solutions, är den största divisionen och står för cirka 75 procent av omsättningen. Av
världens 100 största flygplatser är 54 kunder till Saab
Sensis. Ken Kaminski är chef för Air Traffic Systems.
Han kom in i bolaget för åtta år sedan, alldeles i början
av den kraftiga tillväxtperiod som inleddes då.
– Saab Sensis har ett starkt rykte om sig att ha en hög
servicegrad och att vi levererar ”good value”. Många av
våra kunder har varit med oss länge och finns fortfarande kvar tack vare den höga kvaliteten på våra produkter,
säger Kaminski.

Saab Sensis andra division, Defence & Security Systems, rapporterar till affärsområde Electronic Defence
Systems. Divisionen arbetar med försvarsorganisationer
över hela världen, bland annat amerikanska flottan och
flygvapnet samt även försvarsmakten i Norge, Kanada
och Tyskland. Man fokuserar i huvudsak på militär
radarutrustning, både på att utveckla ny teknologi och
att uppdatera redan befintliga produkter.
Erik Smith är chef för Defence & Security Systems,
och han menar att Saab och Sensis kompletterar varandra väldigt väl både vad gäller produkter och marknader.

Joe Byrne arbetar med
Remote Units.

– Saab Sensis är väldigt starka på radar med lång
räckvidd och Saab är ledande på medeldistansradar.
Jag ser oanade möjligheter för vad vi kan åstadkomma
tillsammans, säger Smith.
Ken Kaminski ser också fördelar när det gäller bolagens befintliga marknadsandelar:
– Vi kompletterar varandra väldigt väl. Saab Sensis
är starka i framförallt USA och har till exempel gott
rykte inom det amerikanska försvaret. Saab är i sin tur
stora i många andra delar av världen och tillsammans
kommer vi att kunna hjälpas åt att nå nya delar av marknaden, säger Ken Kaminski.

Vd Marc Viggiano håller med:
– Det är en fördel att vara stor i den här branschen.
Att bli en del av Saab-familjen kommer att hjälpa oss i
det avseendet. Dessutom har Saab en lång historia av
framgång och god avkastning, medan Saab Sensis verksamhet har gått lite mer upp och ner genom åren. Jag
tror att vi har mycket att lära av Saab, säger han.
De båda bolagen samarbetade första gången för över
tre år sedan, och när sedan Sensis ville sälja låg Saab
högt upp på önskelistan över intressanta köpare.
– Vi är väldigt nöjda över att affären gick i lås och är
fulla av tillförsikt inför framtiden, säger Viggiano. l

”Vi är fulla
av tillförsikt
inför framtiden”

l l l l guide: saab sensis
Kontor

Kunder

fakta

Startade 1985

Över hela världen

5 viktiga produkter

54 av världens 100 största
flygplatser är kunder till Saab
Sensis. Detsamma gäller för
försvarsorganisationer över
hela världen, bl a amerikanska
flottan och flygvapnet, samt
försvarsmakten
i Norge,
Kanada
och Tyskland.

Airport Surface Detection Equipment,
Model X (ASDE-X):
Ett övervakningsoch larmsystem
för landningsbanor. Idag i
drift på 35 större
amerikanska flygplatser.

Saab Sensis huvudkontor finns i staden
Syracuse i delstaten New York. Det finns
också två mindre kontor
som ligger i Kalifornien
och i Washington
DC. Bolaget starSyracuse
tade 1985 och
började då arbeta med forskNew York
ningsprojekt för
Washington
det amerikanska
försvarsdepartementet.
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Airport Surface Multilateration and Wide
Area Multilateration (WAM): Ett
system för att
övervaka
flygplanens
rörelser på
marken.

Aerobahn: Ett ledningssystem som övervakar
situationer inom flygplatsen och ett avancerat verktyg för bättre
operativ förvaltning av
alla markförflyttningar.

Expeditionary Radar: En
fullskalig prototyp av den
här expeditionsradarn
har redan framgångsrikt
demonstrerats.
Saab Sensis
utvecklade
och byggde produkten på
bara 18
månader.

Small Scale
Radar: Ett
mycket kompakt och
fordonsfäst
360-graders motvärnsvapen
som bland
annat kan spåra
soniska och subsoniska vågor.
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ARBETSLIV
ALKOHOL på JOBBET

Alkohol – en
fråga om hälsa
Ett glas vin med kollegorna kan vara både trevligt och
bra för sammanhållningen. Men ibland är gränsen
hårfin till att det blir för mycket – och för ofta.
     – Att diskutera alkoholfrågor bör vara en del av det
löpande hälso- och arbetsmiljöarbetet, säger Charlotte
Mårtensson, konsult på Alna.
Text: Andreas Grube

F

Illustration: Claes Stridsberg

redagsöl, konferens eller julfest. Det
finns gott om tillfällen för att få festa
med kollegorna. Och i de allra flesta
fall är det enbart avslappnat, roligt
och trevligt. Men det finns fällor.
Charlotte Mårtensson är konsult på Alna,
arbetsgivarnas och fackens organisation för
alkohol- och drogfrågor. Hon menar att var
och en givetvis har ett eget ansvar när det gäller drickandet. Samtidigt har arbetsgivaren en
viktig uppgift i att sätta upp en tydlig alkoholpolicy.
– Det handlar inte om att komma med
pekpinnar eller förbud. Den här frågan handlar om hälsa och arbetsmiljö, och det är också
utifrån det perspektivet man bör hantera den.
De flesta som dricker för mycket är inte alkoholister, men det kan ändå vara skadligt för
hälsan, säger hon.
Hon förespråkar att man diskuterar frågan
ofta och regelbundet, inte bara i samband med
en firmafest.
– Det gäller att försöka se anledningen till
att somliga dricker för mycket. Det är till exempel väldigt vanligt att använda alkohol för
att hantera stress, säger Charlotte Mårtensson.
Alkoholkulturen ser olika ut i olika länder,
men gemensamt är att alkoholen, till skillnad
från de flesta andra droger, i hög grad är socialt accepterad.
– En sak man kan fundera på är till exem-
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pel hur vi här uppe i norr börjat glamorisera de
sydeuropeiska alkoholvanorna och dricker vin
och öl i veckorna allt mer. Skillnaden är bara
den att vi i Sverige fortfarande i hög utsträckning berusningsdricker på helgerna.
Men hur ska man då som medarbetare agera

gentemot en kollega som gång på gång, fest
efter fest, dricker för mycket och kanske till och
med blir besvärlig? Charlotte Mårtensson ger
rådet att visa båda civilkurage och omtanke
och ta upp det – både när det väl sker och dagen efter.
– Man kan till exempel erbjuda ett glas vatten eller beställa en taxi hem. Sedan tycker jag
också att man bör prata med personen enskilt
när man väl är tillbaka på jobbet. Min erfarenhet är att det är svårt att bli arg på någon som
bryr sig om, säger hon.
Dagen-efter-effekter till följd av alkohol
skapar merkostnader till följd av bland annat
förlorad arbetstid och minskad effektivitet. En
aktuell svensk studie uppskattar dessa kostnader till cirka 1 500 euro per anställd och år.
Samtidigt har företagens hälsoprogram med
åren blivit allt starkare och det har också gett
alkoholfrågan en annan ställning.
– Idag är det till exempel relativt ovanligt
att det är fri bar på en företagsfest eftersom det
inte rimmar särskilt väl med hälsotänket, säger
Charlotte Mårtensson. l

6  ti p s
Alkohol kan göra oss kaxigare
och fungerar som ”sanningsserum”, men tänk på att bara göra och
säga sådant du kan stå för i nyktert
tillstånd.

1

ALKOHOL
PÅ JOBBET
Charlotte Mårtensson på Alna
tipsar om hur alkohol i samband
med arbetet kan hanteras.

2

Fatta inga jobbrelaterade beslut i
samband med alkoholintag.

3

Att rasera ett rykte går fort, att
bygga upp det igen tar lång tid.

I officiella sammanhang är du företagets ansikte utåt.
Tänk på dina arbetskamrater
– det är inte kul att brainstorma
med bakfulla kollegor. Se till att inte
dricka mer än att du kan vara en pigg
och presterande kollega även dagen
efter.

4

5

Skicka inte ut mejl om företagets
alkoholpolicy timmarna innan en

fest, det kan irritera lika mycket som
fulla kollegor. Se istället till att hantera
alkoholfrågan som en löpande hälsoaspekt.
Misstänker du att en kollega
dricker för mycket och för ofta
– våga ta snacket, det är sällan någon
blir arg när man bryr sig. Men ta samtalet enskilt!

6

Charlotte Mårtensson
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PROJEKT

l l l l MÄNNISKORNA I SAAB

Lyckad WISE-demo

dubbla roller

Dansar in i en
annan värld
     – Det är galet, roligt och alla släpper loss!,
säger Linn om sin lite udda fritidsaktivitet. Med
hjälp av gester och minspel berättar Bollywooddansen en historia. Också på jobbet vill Linn
berätta en historia.

Framgång för
WISE i Australien

WISE- demonstrationen visade hur
flera separat utvecklade system kunde
integreras.
Saabs australiska WISE-team (fr v);
Simon McDougall, Keith Phillips, WISE
Guy, Vanessa Jaensch and Matt Opie.

     – Saabs framgång i projektet kom sig inte enbart av att man mötte de stränga
tekniska kraven – Saab överträffade dem också. Att klara detta inom de strikta
budget- och tidsramarna visar på kompetensen hos alla som deltog i arbetet,
säger Ian Williams, australiska försvarsdepartementet.
Text: Mark Proctor

Foto: Ben Grant

S

ecurity and Defence Solutions i
Australien har nyligen slutfört
ett teknikdemonstrationsprojekt
för Australiens försvarsstyrkor
(ADF). Syftet var att visa hur flera separat
utvecklade C4I-system (ledningssystem) på
ett enkelt och effektivt sätt kan
integreras med hjälp av WISE
(Widely Integrated Systems
Environment).
Målet var att visa hur
avancerad teknik kan ge stora förbättringar
inom prioriterade områden av försvaret.
– Det var ett rent nöje att arbeta med
teamet från Saab, säger Ian Williams som
är chef för Land C3 development på det
australiska försvarsdepartementet.

och två olika datalänkar. Under en annan
demonstration anföll en landbaserad RBS
70-robot ett mål i luften som hade upptäckts av radarn på en fregatt. Vid en tredje
demonstration integrerades en utländsk
markstyrka i den australiska flottans och

att modifiera de integrerade systemen.
– Förmågan att kunna koppla ihop
informationssystem från olika domäner
(land, flyg, marint) och länder, och få fram
en gemensam lägesbild är mycket ovanlig.
Slutsatsen från projektet är att WISE förbättrar situationsuppfattningen och
ökar effektiviteten.
– Att demonstrationen gick så
fantastiskt bra gör givetvis att vi har
förhoppningar på många nya möjligheter för WISE i Australien framöver, säger
Matt Opie som är programchef för C4I. l

”Det var ett rent nöje att arbeta
med teamet från Saab.”

Demonstrationen visade prov på utbyte av

taktiska data i en rad olika scenarier. Ett
exempel var en fregatt som sköt fartygseld
mot fientliga ställningar på land. Data
skickades genom två olika C4I-system
22
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arméns stridsplaneringssystem. Slutligen
samarbetade en övningsstyrka med en
operativ sjö- och markstyrka för att få viktig
stridsförberedande övning.
Nyckeln till projektet är den nyskapande

programvaran i WISE, som gör att flera
system snabbt kan kopplas samman. Till
skillnad från vanlig systemintegrering kommunicerar WISE med de anslutna systemen
via deras egna kommunikationsstandarder
och protokoll, vilket eliminerar behovet av

Den integrerade C4i-miljön
bestod av:
• Arméns planeringssystem – BCSS
• Arméns luftförsvarssystem – TaCCS
• Flottans stridssystem – 9LV CMS
• Det svenska stridsledningssystemet – SLB

Text: Hannah Kirsebom

Foto: Per Kustvik

Bollywooddansaren
– Det är fartfyllt och lekfullt, man dansar
verkligen med hela kroppen – inte minst
med händer och fingrar. Dansen berättar
en historia och man illustrerar den med
gester och minspel. Det är otroligt roligt,
säger Linn Lichtermann.
Hon har alltid gillat att dansa och hittade
Bollywooddansen för två år sedan. Hon blev
fast direkt.
– Första gången kändes det lite fånigt och
ovant, jag kände mig verkligen som en stel
västerlänning. Det är så mycket av allt: stora,
rasslande smycken, smink och färggranna kläder. Men det lossnade snabbt. Och det är en
stor kontrast mot jobbet! Där är det många män
i mörka kostymer, ofta lite allvarligt och korrekt.
Dansen är en helt annan värld – det är galet,
roligt och alla släpper loss.
Bollywood är danstypen man
ser i indiska filmer. Den lånar
influenser från västerländska dansformer,
orientalisk dans,
klassisk indisk
tempeldans och
från hela den
indiska kulturen. Sedan
Linn började
med dansen
har hon hunnit
besöka Indien en
gång. Och fler ska
det bli.
– Dansen har väckt en nyfikenhet
på landet, kulturen och alla religioner som ryms där.
Det är ett intressant och mångfacetterat land. Men maten – den har jag fortfarande inte lärt mig att tycka om,
säger Linn med ett skratt.

Linn Lichtermann, kommunikationsansvarig, Aeronautics

Kommunikatören
Att Linn Lichtermann hamnade på
Saab berodde till lika delar på
slump och planering. Redan
under studietiden på Media- och
kommunikationsvetenskapliga
programmet fick hon upp ögonen
för Saab.
– Dåvarande infochefen för
Saabs flygverksamhet gästföreläste om sitt jobb. Förutom att
hon visade en cool film om Gripen var hon själv både proffsig
och snygg. Jag kände direkt att
jag ville vara på Saab.
Efter examen jobbade Linn
inom ett annat företag och funderade inte mer över Saab. Inte förrän
hon på nätet råkade hitta ett utannonserat vikariat. Sista ansökningsdag var samma dag.
– Jag hastade ihop en ansökan, blev
kallad till intervju… och lyckades komma
för sent till den. Men jag fick vikariatet
ändå! Sedan har jag stannat och har
under sex år på Saab hunnit vara i Linköping, Stockholm och Järfälla.
Linn har nyligen gått från tjänsten
som kommunikationsansvarig för Security and Defence Solutions till motsvarande roll inom Aeronautics.
– Jag har precis börjat, men räknar
med ett högt tempo. Delar av verksamheten
har ett stort allmänintresse, vilket ger ett högt
tryck utifrån. Det ger jobbet puls, och det
gillar jag.
Om kommunikatörsuppdraget
säger Linn:
– Jag vill berätta en historia,
både internt och externt, som
hänger samman över tid och
som ger en sann, enhetlig
bild av det vi gör.

Linn Lichtermann
Ålder: 30 år
Avdelning: Kommunikation
Fritid: Dans yoga, läsning

• Datalänk 11 och VMF
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vem & vad
Vem: Susanne Dalskog, Group Communications/Marketing & Business Development
vad: Ny kommunikationsansvarig på Saabs kontor i Indien

Vem: Niclas Liljekvist
vad: Projektleder Project Relief

Räddare
i nöden

Stimulerande tid i Indien
Susanne som varit Aeronautics kommunikationschef de senaste tre åren är numera ansvarig
för Saabs kommunikation i Indien.
Vilken är din uppgift som kommunikationsansvarig?
– Mitt huvudsakliga uppdrag är att stärka Saabs
varumärke i Indien. Jag ser till att det vi kommunicerar är anpassat till den indiska marknaden och de
olika intressentgrupper vi vill nå. Saabs ledning tror
på att kommunikativa insatser bidrar till att vinna affärer och det är otroligt stimulerande att få arbeta på
en av de marknader Saab har prioriterat.
Berätta lite om verksamheten i Indien!
– Alla affärsområden ser stora affärsmöjligheter i
Indien och de behöver support i kommunikationsfrågor. Medialandskapet ser helt annorlunda ut mot det
svenska; en väldigt stor del av försvarsdebatten förs
både i papperstidningar och i digitala medier. Vi har
ett mycket bra kontaktnät inom fackpress, nu blir det
min uppgift att jobba vidare med affärsmedia likväl
som digitala- och inte minst sociala medier Snart tar
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vi också nästa steg i Saab India Technology Center
som beräknas vara invigningsklart under hösten.
Hur är det att bo med familjen i Indien?
– Mina grabbar är 11, 8 och 4 år och alla tre trivs
bra. Det är helt fantastiskt att vår familj får uppleva
en ny och väldigt annorlunda kultur, och det går inte
en dag utan att vi konstaterar hur privilegierade vi
är. Så är inte fallet för ett stort antal indiska föräldrar
och barn.
Hur länge ska du stanna i Indien?
– Mitt kontrakt är på två år och med option på
ytterligare ett år. Det är omöjligt att efter två månader säga hur länge vi kommer att stanna, men i alla
händelser kommer vi att ta med oss erfarenheter för
livet. Man lär sig något nytt inte bara varje dag utan
varje timme!

vem: Bert Johansson, Saab
Seaeye inom affärsområde
Dynamics
vad: Utfört tunnelinspektion
med Double Eagle SAROV (undervattensfarkost) i Kanada

Tunnelinspektion
på kort tid
Under våren utförde Saab Seaeye
en tunnelinspektion i Kanada i samarbete med det nordamerikanska
företaget Hibbard Inshore. Hibbard
Inshore har lagt en beställning hos
Saab på en första Sabretooth ROV,
som till stora delar är en SAROV
men i en mindre och mer robust
kropp. Då denna inte kunde levereras tillräckligt snabbt modifierades
en SAROV för att kunna uppfylla
kraven för uppdraget.
Vad gick uppdraget ut på?
– Det var en 15 km lång tunnel,
som varit i drift sedan femtiotalet,
som skulle inspekteras för att få
fram information om behovet av
underhåll. Tunneln levererar vatten
till ett kraftverk som genererar stora
intäkter och därför var avstängning
av tunneln inte ett alternativ. Ägaren
ville att tunneln skulle inspekteras
under ett minskat vattenflöde istället.
Villkoren under en ”live-inspektion”
är tuffa med mycket turbulens, och
eftersom inspektionssensorerna är
sonar så måste plattformen de sitter på vara mycket stabil. Hibbard
Inshores efterforskningar visade att
Saabs Double Eagle SAROV var den
enda farkost som skulle kunna utföra
uppdraget.
Hur lång tid tog inspektionen?
– Tunnelns hela längd inspekterasdes på mindre än fyra timmar.
Inspektioner med tunnelns vattenflöde påslaget har aldrig tidigare
genomförts.

vem: Patrick Berry, konfigurationsutvecklare inom Aeronautics
vad: Tilldelats Thulin-medaljen
i silver

Medalj för flygplansutveckling
Thulinmedaljen instiftades 1944
till minne av flygpionjären Enoch
Thulin. I motiveringen står bland
annat att Patrick Berry visade hur
man genom att flytta ut landstället till vingen kunde frigöra stora
utrymmen till att bära mer bränsle
och fler vapenbalkar.
Hur kändes det att få medaljen?
– Det var en trevlig och oväntad känsla.
Du tilldelades medaljen för ditt
bidrag till flygplansutvecklingen inom Saab och utveckling av
den flygtekniska utbildningen
vid Linköpings universitet. Kan
du beskriva vad det är du har
gjort?
– Jag började arbeta på Saab
1975 och specialiserade mig på
landställskonstruktion. Sedan
mitten av åttiotalet har jag arbetat
med förprojekt på Saab 2000 och
Gripen. På senare år har jag arbetat med att flytta och konstruera
om landstället på Gripen. Sedan
1997 har jag haft ett nära samarbete med Linköpings universitet,
där jag fortfarande undervisar på
halvtid.

Naturkatastrofer och katastrofer skapade av
människan har ökat kraftigt de senaste 20 åren.
Behovet av humanitär hjälp i spåren av dessa katastrofer är stort främst inom områden som ”shelter”,
vatten, sjukvård och mat. För att möta behoven har
Saab etablerat Project Relief.
Vad är syftet med Project Relief?
– Det är ett initiativ som innebär att Saab med
sina insatser kan tillgodose grundläggande behov
och minska människors lidande som uppstått till följd
av katastrofer. Det kan handla om att vi bidrar med
materiella och organisatoriska insatser som till exempel vattenrening, kartografi och tekniskt systemstöd.
Varför gör Saab detta?
– Project Relief är en så kallad CSR-satsning
vilket innebär att Saab inte tar betalt för sina tjänster.
CSR står för Corporate Social Responsibility och
delas ofta upp i tre ansvarsområden; miljö, medarbetare och samhälle. Utöver att Saabs tekniska
kompetens och erfarenhet kan rädda människoliv
stärks också vårt varumärke genom satsningen på
den internationella arenan för samhällsinsatser.
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Succé i Bulgarien
I september deltog Saab i 100-årsfirandet
av bulgariskt flyg på ”Bulgarian International
Aviation Festival” i Plovdiv. Det svenska
flygvapnets uppvisning av Gripens förmågor, både i luften och på land, blev en stor
succé.

I mars 2011 svarade svenska staten på en
RFI (Request For Information) från det bulgariska försvarsdepartementet. Det svenska
erbjudandet till Bulgarien inkluderar åtta nya
Gripen-plan, en fexibel finanslösning och
industrisamarbete levererat av Saab.

Den bulgariske premiärministern Boiko Borissov tillsammans med chefen för det bulgariska flygvapnet, Konstantin Popov, och Ulf Hammarström, generaldirektör på Försvarsexportmyndigheten
samt Daniel Boestad från Saab.

ke n y

a

Saab på South
Sudan Summit
Den 9 juli 2011 utropades republiken Sydsudan
till en självständig stat. Bara en månad tidigare
deltog Saab på ”South Sudan Summit” i Nairobi
med ett 10 man starkt team från Dynamics, Security and Defence Solutions, Support and Services samt från MBD (marknads- och affärsutveckling). Deltagandet gav utmärkta möjligheter
att exponera Saab för bland andra Sydsudanska
myndigheter och militära representanter. Saabs
lokala närvaro i Kenya, där Saab för närvarande
har 37 medarbetare, ses som mycket fördelaktig.

Saabs monter var flitigt besökt. Särskilt intresse visades Saabs erbjudande kring bland annat minröjning, field facilities och 3D-kartering. Från vänster
syns Åsa Thegström, Roger Pettersson, Magnus
Brege samt Elizabeth Wambua.
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Global Markets
på besök
Global Markets, en del av marknads- och
affärsutvecklingsorganisationen med ett samordnat ansvar för alla Saab-marknader, har
genomfört en intern roadshow med syfte att lära
känna alla affärsområdens verksamheter. I mitten av juni var det Support and Services tur att
få besök.
– Det är viktigt att vi får visa vår bredd och
kompetens för våra landansvariga inom Saab.
Då har vi ett bra nätverk i dessa länder framöver
och de har kunskap om vår verksamhet och vad
vi kan erbjuda kunderna, säger Bertil Johansson,
ansvarig för besöket på Support and Services.

Besökarna fick möjlighet att se stridsvagn Leopard 2, och hur Support and Services underhåller
elektronik och sikten som finns i stridsvagnen. De
landansvariga tog sig till och med en tur uppe på
den 63 ton tunga stridsvagnen.

Brun
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FN-workshop

Överlämning av Urifax

Under september hölls i Sydafrika en workshop med syfte att diskutera
möjliga affärer med Förenta nationerna (FN). Workshopen hölls under två
dagar och utgjorde en plattform för att dela information om de möjligheter
FN erbjuder, eventuella risker och Saabs allmänna metoder för att skaffa
affärer på den här oprövade marknaden.

I Saabs sponsorskap av den Beridna Högvakten ingår att
vid olika tillfällen få överlämna en ny häst. Den 11 september
anordnades Beridna Högvaktens-dag på Ryttarstadion och då
överlämnade Saab en vacker fux vid namn Urifax. Dagen blev
en livad tillställning med två ryttare som fick markkänning redan
under den inledande uppvisningen.

FN -workshopen leddes av Marie Trogstam som är chef för FN-verksamheten
och Mark Minnies som är chef för Marketing and Business Development i Sydafrika. Här tillsammans med Saab-kollegor från Sverige, Afrika söder om Sahara
och Östafrika.

Urifax överlämnades av vd Håkan Buskhe med dottern Sofia och
Karin Rydman som vann hästnamntävlingen på SaabNet. Till vänster
om Håkan ses Beridna Högvaktens kanslichef Olof Karlander.

s v e r ig

e

Intresserad sultan

Lockar nya medarbetare

Saab deltog i juli för tredje gången på försvarsmässan BRIDEX i Brunei. På plats fanns
representanter för Gripen, Support and Services samt Dynamics. Saabs lilla enkla, men
funktionella, monter med modeller av Gripen,
Saab 340 samt Ground Combat-paketet
rönte stor uppmärksamhet. Framför allt var
NLAW-simulatorn flitigt använd.

Den 9 och 10 september fylldes
Globen-arenan i Stockholm av
personer intresserade av att ta ett
nytt steg i karriären, och företag
med behov av att hitta nya medarbetare. Saab och Combitech
var på plats med varsin monter.
Cecilia Lantz, som arbetar med

– Vi hade många besökare varje dag och
pricken över i var när Sultanen av Brunei tillsammans med bland andra försvarsministern
besökte oss. Sultanen visade stort intresse,
framförallt för våra Ground Combat-produkter,
berättar Kent Harrskog.

– Vi träffade många bra personer och hade fullt upp hela tiden, säger Frida
Modig, rekryterare på Combitech i Stockholm.

skolkontakter på Saab, tycker
att ”Career Days” är ett bra komplement till högskolornas arbetsmarknadsdagar:
– Här får vi chans att få kontakt
med personer som redan har studerat klart och som har erfarenhet
av arbetslivet, säger hon.
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Bilden visar en bankkassa så som den
såg ut i D5-systemets efterföljare E2100.

En teknisk och kommersiell succé
De nordiska Sparbankernas (SPADABs) upphandling av
bankterminalsystem i slutet av 1960-talet innebar en tuff
utmaning för de leverantörer som ville vara med och offerera. Det var världens första och största kontrakt för distribuerad databehandling som skulle skrivas. Det kallades
”The nordic terminal project”, NTP.
Datasaab hade minidatorsystem som kallades D5 under utveckling och som var uppbyggda i en helt ny teknik
med integrerade monolitkretsar på tjockfilmsmoduler.
Datasaab var en av de första tillverkarna i världen med
tjockfilmsteknik och den främsta vinsten med detta var att
storleken på datorn kunde minskas. Men till D5 fanns inga

28

llll
SPIRIT 3.2011

lämpliga arbetsplatsmoduler. Lösningen blev att Datasaab
gick ihop med Facit. Tillsammans vann man SPADABkontraktet och levererade systemen till de nordiska Sparbankerna. År 1973 hade NTP lagt order på sammanlagt
6 000 terminaler med 2 300 minidatorer av typen D5. Följaktligen blev NTP det största terminalprojektet i världen
vid den tiden, med 1 500 nordiska Sparbanker och 5 200
kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Att organisera underhållet av tusentals bankterminaler
var en verklig utmaning för Datasaab och blev i slutändan
både en teknisk och kommersiell succé. Källa: Datasaabs
vänner l Maria Hökbåghe
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