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spirit / våren 2012 Redaktionen har ordet

6 Ny teknik
Usa-baserade sensis får stora ordrar och aeronau-
tics utvecklar supermaterial för flygplanskompositer.

9 Market Areas – en väg till framgång
större närvaro och ökad förståelse för affärskulturen. 
en helt ny organisation inom saab bereder väg för 
nya framgångar på tre nyckelmarknader.

12 saab möter svenska Freds 
en fredag i februari möttes saabs michael mohr och 
Farshid ardabili-Farshi från svenska Freds- och skil-
jedomsföreningen i ett öppet samtal om försvarsindu-
stri, konflikter och samhälleligt ansvar. 

16 tjeckien: träning för verkligheten
när saab för ett år sedan köpte företaget e-COms 
verksamhet öppnades dörren till en ny marknad. i 
tjeckiska slavkov mötte spirit världsledande kompe-
tens inom virtuell simulering. 

22 saab jubilerar: 75 år av högtflygande framgångar
det började med flyget. eller rättare sagt: det började 
med järnvägsvagnar. idag är saab en bred försvars-
industri med världsrykte. spirit berättar historien från 
början.

kalender april – juli 2012 

Våren
saabPortal lanseras

2 juni 
Flygdagen för saabs medarbetare med familjer.

12 maj – 12 augusti
saab deltar på världsutställningen i sydkorea som har 
temat ”the living Ocean and Coast”. 

déer räcker inte: man måste göra någonting av dem*. Det 
är en ganska träffsäker beskrivning av Saabs kärna. I år 
firar Saab sjuttiofem år – tre kvartssekler av banbrytande 
idéer som enastående skickliga ingenjörer, tekniker och 
innovatörer gjort verklighet av. Utan dem och deras kraft 

och driv att lyfta sina idéer från tankelek till realitet hade Saab 
aldrig blivit vad det är idag: en av världens mest framstående 
försvarsmaterielkoncerner. Och utan Erland och Carl Johan 
Ugglas visioner under det tidiga 1900-talet hade Saab inte fun-
nits alls. Bröderna Uggla lade grunden till företaget med sin 
tillverkning av järnvägsfordon i Linköping, och deras tidiga 
satsning på flygplanstillverkning blev första kapitlet i Saabs 
framgångssaga. På sidan 22 berättar vi historien om de första 
25 åren. 

Under det senaste året har många inom Saab arbetat hårt 
för att jämna vägen för fortsatta framgångar. Och framtiden 
ser ljus ut. En rejäl satsning på den nya organisationen Mar-
ket Areas kommer att stärka Saabs position på flera viktiga 
marknader så som Indien och Nordamerika (läs mer om det på 
sidan 9). Med hjälp av nya spännande förvärv växer koncernen 
även på andra håll i världen, såväl geografiskt som kompe-
tensmässigt. Bland annat i Tjeckien, som vi berättar mer om i 
Saab-resan på sidan 16. Här, i en anläggning i Slavkov, finns en 
del av världens spetskompetens inom virtuella simulatorer. 

Världen förändras, och vi med den. Saabs produktportfölj 
växer och utvecklas som alltid, men även relationerna med 
omvärlden ser annorlunda ut än för bara några år sedan. När 
Michael Mohr, Saabs Head of Public Affairs, mötte Farshid 
Ardabili-Farshi, representant för Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen, för att tala om konflikter och ansvar prägla-
des samtalet av öppenhet och ömsesidigt förtroende. Båda in-
såg att de hade mycket att lära av den andre. Hade deras samtal 
låtit likadant för tio år sedan? Läs på sidan 12 hur orden föll.

Det finns mycket att vara stolt över i Saabs historia. Men det 
är också en koncern som alltid har präglats av en förmåga att 
blicka framåt, långt framåt. 

Årets första utgåva av Spirit är, som du ser, delvis förnyad. Det är 
vårt bidrag till den Saab-anda där förändring och framåtblickan-
de är en viktig del. Spirit var bra – nu blir vi ännu bättre. Vi hop-
pas att du också tycker det, och vi välkomnar åsikter och kritik 
kring den nya formen. Du är varmt välkommen att höra av dig till 
maria.hokbaghe@saabgroup.com och berätta vad du tycker. 

God läsning – och grattis på 75-årsdagen! 

*Citat: Alfred North Whitehead, 1861-1947, brittisk 
matematiker och filosof.

saab spirit är saabs tidning till alla medarbetare i koncernen   Adress: saab ab (publ), 581 88 
linköping, tel 013-18 00 00   Ansvarig utgivare: Carina brorman, kommunikationsdirektör, carina.
brorman@saabgroup.com   Chefredaktör: maria Hökbåghe, group Communications, 013-18 66 
71, maria.hokbaghe@saabgroup.com   produktion: Åkesson & Curry   redaktör: Hannah Kirse-
bom   Art director: mathias strömberg   tryck: tCm sthlm, stockholm   Adressändringar: tina 
Fritzson, 013-16 92 72, tina.fritzson@servistik.se

saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som 
sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. saab har verksamhet och medarbetare på alla 
kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas 
förändrade behov. saab har 13 600 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder 
kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.

spirit

i
världen förändras, och vi med den
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teknik i världsklass

å sent som i höstas hjälpte vi polisen att återfinna en 
person som saknades efter en vattenskoterolycka i 
Mälaren. Det tog bara fyra minuter från att Sapphi-
res sjösatts tills personen var återfunnen, säger Per 
Johansson, projektledare för Sapphires.

Sapphires började utvecklas 2001 och finns idag i två konfi-
gurationer: en för att hitta minor på havsbotten, en för att öva 
ubåtsjakt med marinen och där Sapphires låter och uppträder 
som en ubåt. Den kan sjösättas från såväl ubåtar som ytfar-
tyg och hamnar, och med sin unika sonarteknik ge mycket 
detaljerad information om bottentopografin och de eventuella 
föremål som vilar på botten.

– Sapphires är på många sätt unik, den hjälper oss att hitta 
saker som vi inte kunnat se förut. Numera är den också ut-
rustad med en kamera så att den kan dokumentera föremål på 
botten ännu bättre, säger Per Johansson.

Beräkningar visar att det fortfarande finns en bra bit över 
hundra tusen minor från andra världskriget kvar runt om i 
Östersjön. Många av dem är fortfarande fullt fungerande och 
skulle kunna orsaka förödande skador på såväl människor som 
fartyg. Att leta upp de minorna är en enkel match för Sapphi-
res.

Hemligheten bakom den självgående ubåtens goda syn är 
den avancerade syntetiska sensorn och den låga sonarfrek-
vensen – Sapphires ser knivskarpt 200 meter åt varje håll och 
kan ta reda på vad som döljer sig även under ett tjockt lager 
bottenslam.

Den är också helt autonom, all data processas direkt i 
farkosten och ger den uppgifter för ett område att söka av och 
hur långt över botten den ska gå – och sedan genomför den 
sökningen helt själv. 

– Robustheten i signalbehandlingen är mycket stor. Vi bru-
kar säga att Sapphires ger oss facit, säger Per Johansson.

Farkosten är utrustad med den allra senaste tekniken och är 
byggd för att enkelt och löpande kunna uppdateras.  

De möjliga framtida arbetsområdena är många: den skulle 

kunna användas i alla typer av havspatrulleringssammanhang, 
från miljöövervakning till att bevaka gas- eller oljeledningar 
på havsbotten. Och intresset för produkten är stort:

– För Sveriges del är vi i slutskedet av en prov- och utveck-
lingsfas och en fortsättning planeras att börja i höst. Vi har 
också ett antal offerter ute och förhandlingar pågår på flera 
exportmarknader, säger Per Johansson.  

s

mångsidig 
undervattensfarkost
sapphires kallas saabs autonoma undervattensfarkost aUV 62,
som utvecklats hos dynamics. den obemannade farkosten är ett 
högteknologiskt mästerverk och används till allt från minjakt till att 
hitta förolyckade människor.
text: andreas grube   Foto: saab
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Ny teknik Ny teknik

saab sensis har nyligen fått två stora 

ordrar på sina air traffic management-

produkter. det gäller ett ytövervaknings-

program för nio flygplatser i Usa till U.s. 

Federal aviation administration, Faa, och 

aerobahn airport surface management 

system för tre av Us airways flygplats-

hubbar i Usa. 

– med ordern från Faa kommer 44 

flygplatser i Usa använda vår lägesinfor-

mationsteknologi för flygplatsytor. det 

befäster saab sensis position som världs-

ledande leverantör av ytsäkerhetssystem 

för flygplatser, säger Ken Kaminski, vice 

president och chef för saab sensis.

aerobahn-ordern till Us airways gäller 

hubbflygplatserna Charlotte-douglas, 

Philadelphia och Phoenix. tekniken ökar 

operatörernas kunskap om flygplanen på 

marken och erbjuder verktyg för att han-

tera ankomster, avgångar och taxi-tider på 

ett effektivt sätt. 

– aerobahn är det mest sofistikerade 

och spridda verktyget i branschen. det ger 

en fullständig bild över alla händelser på 

marken i realtid och ger Us airways möj-

lighet att bättre kunna förutse händelser 

och ge bättre service till sina kunder, säger 

Ken Kaminski.

saab sensis aerobahn integrerar 

ytövervakning, flightinformation och be-

slutsstödsverktyg i ett system. Produkten 

gör det möjligt att utnyttja flygplatsens 

resurser på ett mer effektivt sätt. 

i fjol vann integrationsplattformen Wise 

saab innovation award, men redan nu 

används Wise-baserade lösningar i skarpa 

applikationer i sex länder, bland annat i 

Usa, nederländerna och australien.

– det är ett nytt sätt att bygga system 

av system, som inte kräver några ändringar 

eller modifieringar av de ingående syste-

men, säger stefan lundmark, produktchef 

på saab. 

istället fokuserar tekniken på vad 

respektive system kan bidra med eller 

ta emot. informationen publiceras in i en 

integrationsmiljö. 

– Om man tittar på det inifrån integra-

tionsmiljön kommer varje system ha sin 

bild av vad de kan bidra med och vad de 

behöver. istället för att på traditionellt sätt 

anpassa systemen lägger vi konfigure-

ringen i integrationsmiljön så att data från 

olika system kan översättas mot varandra i 

realtid, säger stefan lundmark. 

tekniken möjliggör även att testa varje 

delsystem självständigt mot integrations-

miljön för att sedan kopplas in i en skarp 

lösning och fungera direkt. 

– Wise tar helt enkelt bort problemet 

med system som inte kan kommunicera 

med varandra. nu kan de det. 

Stora ordrar till Sensis

Supermaterial testas 
för flygkompositer

WISE hjälper system 
kommunicera

redan för drygt 40 år sedan började saab 

använda kolfiberkompositer som struktur-

material.

nu förbereds introduktionen av ett 

betydligt mer effektivt material: kolnanorör. 

de är ca 1000 gånger mindre än kolfibrer, 

har unika egenskaper och är världens i 

särklass bästa materialval för lättviktskon-

struktioner och andra produkter med krav 

på hög prestanda. aeronautics har sedan 

flera år utvecklat teknik för nanokompo-

siter som innehåller både kolnanorör och 

kolfibrer, bland annat i samarbete med 

forskare på m.i.t. i boston och materialle-

verantörer. materialet kommer att provas i 

komponenter för både kropp och vinge för 

nästa generations civila flygplan inom det 

pågående eU-projektet saristU (smart 

intelligent aircraft structures), där saab 

deltar med den nya nanotekniken. 

inom saab bedrivs verksamhet kring 

nanokompositer i flera projekt. ett exempel 

är nFFP5 (nationella Flygtekniska Forsk-

ningsprogrammet), där Per Hallander, som 

är industridoktorand inom teknikområdet, 

utvecklar produktionsteknik för saabs 

kommande användning av materialet. 

ett miljövänligt raketbränsle för att lyfta 

raketer med forskningsutrustning till en 

omloppsbana kring jorden. det är målet 

med ett utvecklingsprojekt som saab 

driver tillsammans med den nordiska för-

svarsmaterieltillverkaren nammo.

– saab har erfarenhet sedan 60-talet av 

att driva torpeder med väteperoxid. Vi har 

en unik kompetens att bygga motorer med 

den här tekniken och det är därför nammo 

har valt oss som utvecklingspartner, säger 

mats egnell, senior system engineer på 

dynamics i linköping.

Hybridtekniken bygger på en bland-

ning av nammos gummikutsar och saabs 

väteperoxid som bränsle och tanken är att 

tekniken ska användas i själva uppskjut-

ningsmotorn i en ny raket. Just nu pågår 

test för att hitta en gummisammansättning 

som med rätt tillsatser ger en så hög för-

bränningshastighet som möjligt i gummit. 

– Fördelen med hybridmotor jämfört 

med de krutraketer som används idag 

är att man kan reglera väteperoxidflödet 

och därigenom styra effekten på motorn. 

dessutom kan man slå av och tända igen 

eftersom bränslet inte behöver någon 

extern tändare. Värmen som alstras när 

väteperoxiden faller sönder i syre och 

vatten räcker för att tända gummit, säger 

mats egnell.

Hybrid ger grönt 
raketbränsle

saab sensis aerobahn airport surface management system förser 
flygledare med realtidsinformation som ökar effektivitet och pålitlighet. 
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på djupet

aab har en mycket stark tillväxtpotential på de här 
marknaderna, och genom dessa ökade ansträng-
ningar ökar vi möjligheterna att växa, säger Göran 
Prestby, projektledare för Market Areas.

Market Areas springer ur en vilja och ett behov 
att bygga en starkare lokal närvaro för att stärka relationen 
med kunderna samt att kontinuerligt identifiera möjligheter, 
behov och eventuella svårigheter på viktiga marknader. Market 
Areas samarbetar med Business Areas för att realisera affärs-
möjligheterna.

– Market Areas ska vara en marknads- och säljorganisation 
som täcker hela produktportföljen – från kompletta system till 
komponenter – och som kommer att ha bättre översikt, samti-
digt som man bygger en kontinuerlig närvaro hos kunden. Det 
hjälper Saab att bättre förstå behov och möjligheter på de olika 
marknaderna, säger Göran Prestby, 

Beslutet om att införa Market Areas togs i juni 2011. Upp-
startsfasen har pågått under hela hösten och har nu övergått i en 
utbildnings- och implementeringsfas.

– Organisationen är ett konkret sätt att ytterligare öka 
skärpan på utvalda delar av de 32 fokusmarknader Saab sedan 
tidigare identifierat, säger Göran Prestby.

En viktig målsättning med organisationen är att utveckla och 
bygga Saabs varumärke lokalt, vilket bland annat innebär lokalt 
anpassad marknadsföring, PR och internkommunikation. 

– Personalen i Market Areas har en både tuff och väldigt 

spännande utmaning framför sig: Organisationen ska veta 
mycket om hela Saabs produktportfölj, men framför allt om 
marknaden när det gäller affärskultur och andra specifika för-
utsättningar. Saab ska passa in på de respektive marknaderna, 
vi ska profilera oss och bete oss på ett sätt som klingar med 
lokala värderingar, samtidigt som vi ska behålla Saabs grund-
läggande värderingar, säger Göran Prestby.

För att lyckas med den uppgiften består personalen – cirka 
30 personer i Nordamerika respektive Indien och 15 i södra 
Afrika – av en blandning av lokala resurser och utlandsstatio-
nerade svenskar. 

Att just dessa tre Market Areas valts ut är ganska självklart, 
menar Göran Prestby: Nordamerika är världens största för-
svarsmarknad och utgör ungefär hälften av den totala världs-
marknaden. Indien är ett land med en starkt växande ekonomi 
och stora resurser som satsar mycket pengar på sitt försvar. I 
Sydafrika har Saab redan en stor verksamhet och baserat på 
framgångar där har verksamheten spridningspotential i närlig-
gande länder i södra Afrika.

Göran Prestby utesluter inte att det i framtiden kan tillkom-
ma någon eller ett par Market Areas.

– Idag är det svårt att hitta fler enskilda länder som är 
tillräckligt stora för att få egna Market Areas, men däremot 
finns det kluster av länder som kan vara intressanta. Givetvis 
behöver det i sådana fall vara politiskt stabila områden med 
möjligheter till betydande affärsvolymer, säger han.

s

market areas är en helt ny organisation inom saab, som sedan den 
1 januari i år finns i nordamerika, indien och södra afrika. syftet: att 
öka den lokala närvaron och förståelsen för kundernas behov, för att 
på så vis nå full utvecklingspotential och öka orderingången.

starkare fokus 
på marknaden

tex: andreas grube   Foto: Christian Hagward

göran Prestby, projektledare för market areas.
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För att skapa samsyn och samordning mellan Market Areas 
och Business Areas har man upprättat en gemensam plan för 
orderingången de närmaste fem åren, samt även en orderin-
gångsbudget innehållande affärer man räknar med att kunna 
vinna under 2012. Det är med dessa överenskomna mål som 
bas arbetet nu fortskrider, och Göran Prestby betonar att en 
avgörande del i projektet har varit att just diskutera fram hur 
själva samarbetsprocessen mellan organisationerna ska se ut:

– För det första är det viktigt att vi alla är överens om vart vi 
ska, att vi har gemensamma mål. För det andra är det viktigt 
att vi definierar de olika organisationernas roller och hur 
överlämningarna ska gå till. Det här är ett sätt att skapa möj-
ligheter för Market Area att fokusera på ökad orderingång och 
för Business Area att säkerställa att vi framgångsrikt levererar 
affärerna, säger Göran Prestby.

Jonas Hjelm, Saabs marknadschef, har det övergripande 

 ”Inom många områden kan vi  
leverera produkter med  
prestanda i världsklass till  
konkurrenskraftiga priser.  
Men det räcker inte.”

ansvaret för Market Areas. Han är övertygad om att den nya 
organisationen är ett stort steg i rätt riktning vad gäller Saabs 
tillväxtmöjligheter på den globala marknaden:

– Saab har en fantastisk produktportfölj. Inom många om-
råden kan vi leverera produkter med prestanda i världsklass 
till konkurrenskraftiga priser. Men det räcker inte. Vi måste 
också stärka relationerna och bygga långsiktigt förtroende hos 
våra kunder för att kunna växa. Därför har vi valt att skapa 
Market Areas på några av våra viktigaste marknader utanför 
Sverige, och jag är övertygad om att vi med detta nya arbetssätt 
kan realisera vår potential och växa ytterligare, säger han.

Jan Widerström är chef för Market Area Indien. Den lokala 
organisationen är på plats och rekryteringen i stort sett klar. 

– Vi har en bra mix mellan utlandsstationerade svenskar 
och lokalt anställda. En förutsättning för att vi ska lyckas är 
att vi internt kan dela med oss av kunskap och erfarenheter av 
Saabs produkter lika väl som av hur den indiska affärskulturen 
fungerar, säger han.

Jan Widerström ser ett antal mycket stora affärsmöjligheter 
på den indiska försvarsmarknaden. Målsättningen är att med 
tiden bygga en ordentlig volym av små och medelstora affärer.

– Jag ser fram emot att Indien redan i år ska bidra med en 
betydande del av Saabs orderingång. Det bygger naturligtvis 
på att vi gör ett bra jobb inom Market Area Indien, men minst 
lika mycket på ett gott samarbete med alla Business Areas, 
säger Jan Widerström. 

Pretoria, sydafrika. tack vare omfattande verksamhet i 
landet finns goda möjligheter för saab att utöka till andra, 
närliggande länder i södra afrika.

syracuse, new York. genom förvärvet av företaget sensis, 
vars huvudkontor ligger här, har saab flyttat fram positio-
nerna i nordamerika.

delhi, indien. den indiska försvarsmarknaden växer och bju-
der stora affärsmöjligheter. Här siktar saab på att växa främst 
genom små och medelstora affärer.

Jonas hjelm, marknadschef.
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perspektiv

ichael (M): Farshid, jag vet att du har mycket 
tuffa erfarenheter av krig och konflikter från 
ditt gamla hemland Iran. Vill du berätta lite 
om det?

Farshid (F): Ja, det har varit händelserikt. 
Jag har bland annat varit med om en revolution, blivit fängslad 
och grovt misshandlad på grund av mina politiska åsikter, och 
jag tvingades in i den iranska militären och deltog i kriget mel-
lan Iran och Irak innan jag flydde till Sverige. Men jag lyckades 
överleva, medan många av mina kamrater dog. Samtidigt är 
min bakgrund och mina erfarenheter förklaringen till vem jag 
är och det jag gör idag.

M: Du och jag träffades första gången under Almedalsveckan 
i fjol, och tittade tillsammans på när Gripen lyfte från Visby 
flygplats. Vad vet du mer om Saabs verksamhet och produkter?

F: Jag vet att ni har ett brett spektrum av produkter och 
olika vapensystem, och jag är mäkta imponerad av ingenjörs-
konsten och vilka fantastiska maskiner ni skapar. Inte minst 
är jag imponerad av flygplanen, eftersom jag själv alltid varit 
intresserad av flyg. 

M: Det stämmer att vi har en bred produktportfölj, och vi 
gör även produkter som handlar om civil säkerhet, till exempel 
fjärrstyrd flygledning, hamnsäkerhet och gränssäkerhet. 

F: Det är helt klart intressant. Samtidigt måste man vara 
väldigt noga med i vems händer produkterna hamnar eftersom 
användningen kan vara dubbeleggad. De produkter som både 
Saab och andra producerar skapar förutsättningar att hjälpa 
människor, men kan i orätta händer också orsaka katastrofer.

M: Det är en av de stora utmaningarna för oss, och vi är 
alltid noggranna med hur och med vilka vi gör affärer. Till 
exempel sa vi nej när Libyens regim kom till oss och ville köpa 
utrustning. Det var alldeles uppenbart för oss att vi inte skulle 
göra affärer med Khadaffi.
F: Sverige har väldigt restriktiva vapenexportregler, och för oss 
inom Svenska Freds är demokratikriteriet avgörande. En viktig 
fråga är på vilket sätt vi själva, både som företag, organisatio-
ner och individer kan ta ansvar. Hur tänker Saab där?

M: Vi vill bekämpa den illegala handeln med vapen och 

vi stödjer helhjärtat FNs arbete för ett globalt bindande avtal 
för reglering av vapenhandeln. Samtidigt menar vi att Saabs 
verksamhet är en viktig del av svensk försvars- och säkerhets-
politik, i och med att en avancerad försvarsindustri är ett sätt 
att tjäna Sveriges oberoende.

F: Den tanken är viktig. Sverige har alltid varit en viktig 
neutral röst och jag tycker att vi ska fortsätta att vara det. Jag är 
pacifist, men jag är inte naiv och blåögd. Jag vet att så länge det 
finns människor kommer det att uppstå konflikter, men det är 
viktigt med tydlig kontroll och att vi alla tar vårt ansvar för att 
utesluta våldsanvändning. Man kan inte skapa fred genom krig.

M: Det håller jag med om, och jag tror också att utveck-
ling av demokrati och välfärd är beroende av att människor 
upplever en grundläggande säkerhet, vilket våra produkter kan 
bidra till. Jag har själv arbetat för FN med vapen i hand, vilket 
kändes väldigt befogat eftersom jag var med om att hålla isär 
parterna i en infekterad konflikt.

F: Jag har stor respekt för den åsikten, och för vad Saab 
gör inom det området. Samtidigt skulle jag vilja se ännu fler 
Saab-produkter som tjänar människors säkerhet, till exempel 
smarta minröjningsprodukter. Jag vet att det finns, men det 
måste också börja massproduceras. Hur arbetar Saab med de 
frågorna?

M: Vi är stolta över vår högteknologi, och den kan användas 
till väldigt mycket, som till exempel har med klimat-, miljö- 
och biståndsfrågor att göra. Under översvämningskatastrofen i 
Thailand förra året levererade Saab exempelvis vattenrenings-
system, och just nu arbetar vi med ett jättelikt energiprojekt i 
Linköping. 

F: Det ser jag fram emot att höra mer om. Energifrågan 
är ett av de stora problemen vi kommer att få brottas med i 
framtiden.

M: Om du skulle ge Saab ett råd på vägen, vad skulle det vara?
F: Jag tror att det är viktigt med ett ännu större medmänsk-

ligt ansvar, och att vi alla funderar på hur jag som individ kan 
påverka krig och fattigdom i världen. Det skulle också kunna 
tvätta bort Saabs stämpel som försvarsföretag. 

m

spirit bjöd in michael mohr, Head of Public affairs på saab, och Farshid 
ardabili-Farshi, ordförande i svenska Freds lokalförening i nässjö, till ett 
samtal om globala konflikter, försvarsindustri och samhälleligt ansvar. 

”det är viktigt med ett 
  medmänskligt ansvar”

tex: andreas grube   Foto: Christian Hagward

michael mohr och Farshid ardabili-Farshi i samtal 
om risker, möjligheter och ansvar. 
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minesto utvecklar och säljer en 
undervattensdrake som omvandlar 
energin i undervattensströmmar till 
el. draken görs i en 12 metersvariant 
som sitter på 75–100 meters djup och 
går i en bana som inte utnyttjar de 
översta 20 eller de understa 20 met-
rarna. sjöfarten påverkas därför inte. 
däremot kommer man inte kunna 
tråla eller ankra vid drakparkerna. 

bakgrund: idén kommer från en 
aerodynamiker på saab. affärsplanen 
utvecklades i samarbete med entre-
prenörsskolan i göteborg. därefter 
har bland annat Combitech arbetat 
med styrsystemet. Combitech har 
kunnat använda minesto i kommu-
nikationen om sin kompetens inom 
Cleantech. 

aktuellt: minesto söker nu saabs 
kompetens inom undervattensteknik, 
styrsystem, materialkunskap och 
processer.

systemutvecklingsföretaget isd 
technologies utvecklar och säljer 
tränings- och simuleringstjänster för 
operatörer och beslutsfattare i kom-
plexa miljöer, så kallad Joint Fires 
tränings och simuleringsutrustning. 
isd technologies är en leverantör av 
taktiska tränings- och simuleringsan-
läggningar för eldledare, piloter och 
flygledare. 

bakgrund: svenskt företag, grun-
dat 1980 i täby utanför stockholm. 

aktuellt: med saab som ny 
delägare har isd kunnat nå flera nya 
marknader, med stöd av saabs lokala 
sälj- och 
supportresurser. med isd har saab 
snabbt kunnat nå marknaden för 
taktiska tränings- och simulerings-
anläggningar.

en dag på … aab Ventures startades 2001 som en innovativ till-
växtmotor i Saab. Ventures fungerar som växthus 
för Saab-projekt vid sidan om kärnverksamheten 
som har potential att spinnas ut, men också som 
ett sätt för Saab att ta in intressant teknologi ge-

nom att knyta till sig små nystartade innovationsbolag.
– Vi letar efter idéer som kan fylla vita fläckar på Saab- 

kartan. När vi identifierat ett bolag analyserar vi om det finns 
en strategisk passning och om bolaget är intresserade av att få 
in oss som ägare, säger Fredrik Nordh.

Ambitionen är att få bolaget att växa och skära till pussel-
biten så att den passar i Saab-pusslet. 2011 gick Saab Ventures 
in som delägare i ISD Technologies som utvecklar och säljer 
taktiska tränings- och simuleringsanläggningar för eldledare, 
piloter och flygledare.

– Genom investeringen kortar vi tiden för Saab att nå mark-
naden för den här typen av tränings- och simuleringsproduk-
ter. Saabs globala närvaro och starka varumärke ger också ISD 
goda möjligheter att växa snabbt och bli en del av Saab, säger 
Roger Persson.

Att spinna ut idéer vid sidan om Saabs kärnverksamhet är 
Saab Ventures andra viktiga uppgift. Sedan starten 2001 har 
investeringsportföljen totalt haft en avkastning på det investe-
rade kapitalet motsvarande omkring 20 procent per år. 

Ett spin-ut-företag som såldes förra året är C3 Technologies. 
Teknologin som C3 använder, förmågan att i realtid generera 
3D-kartor från flygbilder kommer ursprungligen från Dyna-
mics.

– Vi började föra diskussioner 2007 med Dynamics för att ta 
reda på vad det fanns för möjligheter att kommersialisera tek-
nologin även för en civil marknad. Vi beslutade redan samma 
år att bilda bolag eftersom bolag som Hitta.se och Eniro tidigt 
var intresserade av 3D-kartorna, säger Fredrik Nordh. 

– I det läget skapar vi ett bolag kring teknologin och rekry-
terar folk som har kunskap om den nya marknaden. På det 
sättet kan de Saab-anställda som arbetat med projektet ta det 
vidare och med vår hjälp se om idén flyger utanför Saab, säger 
Roger Persson.  

Förra året sålde Saab Ventures C3 Technologies, och genere-
rade en vinst åt Saab på över 900 miljoner kronor. 

För att försöka fånga upp nästa potentiella C3-företag har 
Fredrik, Jenny och Roger tät kontakt med Saabs övriga affärs-
områden. 

– Målet är att skapa ett flöde av affärsmöjligheter, både vad 
gäller att spinna in och spinna ut verksamhet och idéer. Vi ser 
gärna att anställda kontaktar oss om man har intressanta idéer 
som man tror kan kommersialiseras och bli nya ”C3”-investe-
ringar, säger Fredrik Nordh. 

ssaab ventures
en trappa upp till vänster i byggnad 209 på bröderna Ugglas 
gata i linköping sitter tre personer med ett uppdrag: att spin-
na ut och in nya idéer för att säkra saabs tillväxt. 

08.26. Fredrik nordhs skrivbord är täckt av dokument. 
– att identifiera bolag och analysera om det finns strategisk passning mot 

något av saabs affärsområden är en av våra uppgifter, säger han. 

13.03. Även om det händer att alla saab Ventures medarbetare är på plats 
och kan fika tillsammans hör det till ovanligheterna. 

– mitt arbete är väldigt fritt. Jag arbetar främst mot externa kontakter, 
både på saab och utanför. Jag är hela tiden ute och möter nya människor, 
nya tekniker och nya idéer. det bästa med det här jobbet är när man ser 
småbolagen lyckas. när den där stora orden kommer in och deras hårda 
arbete äntligen bär frukt, säger Jenny gustafsson, investment manager på 
saab Ventures.

09.42. Just nu arbetar Jenny gustafsson, investment manager, med att 
para ihop kompetens på saab inom undervattensteknik, styrsystem, mate-
rialkunskap med företaget minesto, som gör en kraftgenerator som utnyttjar 
energin i havsströmmar. 

15.04. Fredrik nordh och Jenny gustafsson kommer tillbaka till linköping 
efter ett besök hos ett av saab Ventures portföljbolag. 

– Vi arbetar nära bolagen och besöker dem ofta vilket innebär en hel del 
tid i bilen. Ofta startar arbetsdagen i bilen 06.30, säger Jenny gustafsson.

Fakta: Saab Ventures
”sedan begynnelsen har vi gjort 21 investeringar varav 10 stycken är 
avyttrade externt, 2 stycken är nedlagda, bolaget performit AB är transfe-
rerat till kärnverksamheten samt 8 bolag som i dagsläget utgör pågående 
investeringar men vi undersöker ständigt nya investeringsmöjligheter.”

Fr v till h:
byggnad 209, bröderna Ugglas gata, 
linköping.
roger Persson, investment manager
Fredrik nordh, Vice President
Jenny gustafsson, 
investment manager

text och bild: Ola Jacobsen
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saab-resan

s

öppnar dörren till 
världsmarknaden
det är nästan helt mörkt. ett svagt brummande hörs från de 69 
datorer som håller liv i den virtuella världen. en enorm dom når 
nästan upp till taket sex meter ovanför våra huvuden. Vi står i mitt 
i saabs nyförvärvade anläggning i tjeckiska slavkov. Här finns 
världsledande kompetens inom virtuella simulatorer.

ingenjörerna michal Křižka och martin maruška har precis 
satt den sista projektorn på plats i riggen. nu gäller det att 
få de 19 projektorerna att skapa en gemensam bild i domen 
i monteringshallen i saabs anläggning i tjeckiska slavkov. 

aab köpte anläggningen i Slavkov i östra Tjeckien 
från företaget E-COM i maj 2011. Kompetensen 
inom området virtuella simulatorer här sträcker sig 
från förmågan till forskning och mjukvaruutveck-
ling till replika-, domtillverkning och utbildning. I 

och med köpet växte Saab Tjecken i ett slag från 20 till 126 
medarbetare. Målet är att fokusera all Saabs verksamhet inom 
virtuell träning till Slavkov, men just nu ligger fokus på att 
integrera verksamheten med Saab. 

– Saab saknade virtuella simulatorer i sin portfolio så köpet 
av E-COM var ett effektivt sätt att komplettera produktport-
följen. E-COM var ett lokalt tjeckiskt företag, nu är det en del 
av ett internationellt bolag. Det öppnar dörren till världsmark-
naden men kräver också en mer systematiserad ledning, säger 
Petra Soukupová, som leder Slavkovdivisionen tillsammans 
med Tomas Hjelmberg.

– Här i Slavkov har de ett gediget kunnande inom området 
virtuell simulering och är dedikerade och fokuserade på sina 
uppgifter. Nu är det vår uppgift att få hit Saab-kulturen med 
kunnande, förtroende och vilja. De har redan mycket av det, 
särskilt kunnande och vilja, säger Tomas Hjelmberg. 

Innan Saab tog över E-COMs verksamhet var det ett renod-
lat projektföretag som oftast fungerade som underleverantör 
med specialbyggda lösningar för varje kund baserat på en 
gemensam teknikbas. 

– Vi kommer att satsa på egen forskning och utveckling och 
på att produktifiera våra erbjudanden. På det sättet kommer vi 
gå från att vara ett projektföretag till ett produktföretag, från 
underleverantör till huvudleverantör, säger Tomas Hjelmberg.

Strategin med en satsning på egen forskning och utveckling 

bygger också på en kraftig satsning på marknadsföring med 
stöd av hela Saabs marknadsorganisation, inklusive Market 
Areas, för att nå framgång på världsmarknaden. 

Inom området Small Arms Training har arbetet med produk-
tifieringen redan börjat. I gymnastiksalen i den gamla skolans 
huvudbyggnad står en demonstrationsanläggning. Här arbetar 
Martin Jandl, strategi- och produktchef för Small Arms Train-
ing med nästa generation simulatorer. 

– Det är en stor marknad. Ur ett teknikperspektiv är vi 
ledande och som en del av Saab kan vi ta en större del av den 
kakan, säger Martin Jandl. 

Systemet är modulbaserat och kunden kan plocka och välja 
vilka delar de vill ha. Sedan anpassar Saab simulatorn efter 
kundens behov. Det kan handla om att tillverka replikor av 
specifika vapen eller instrument, eller att sätta ihop en viss 
konfiguration för att träna specifika scenarier. 

En Small Arms Training-simulator kan användas både 
för grundutbildning och för att träna och utvärdera erfarna 
specialister. 

– Att träna i den här handlar dels om ökad säkerhet och 
lägre kostnad, men också om att kunna utvärdera parametrar 
som det inte går att göra på övningsfältet, som till exempel 
soldatens förmåga att bedöma vind, vinklar och hur mål rör 
sig, säger Martin Jandl.

I år är det 206 år sedan Napoleon I vann sin berömda seger 
över Alexander I av Ryssland och Frans II av Österrike vid 
slaget vid Austerlitz, bara några kilometer ifrån Saabs anlägg-
ning. Utanför är det snö, dimma och tio grader kallt men i 

text och bild: Ola Jacobsen
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jätte domen är landskapet grönt och bara några lätta moln 
svävar över den blå himlen. Här kan fyra framskjutna observa-
törer och eldledare träna tillsammans. De har med sig fullt 
fungerande replikor av sin vanliga utrustning. De har tillver-
kats i verkstaden i samma byggnad och är så trogna originalet 
att det är svårt att se skillnad. Den inbyggda mjukvaran, som 
också är utvecklad här, gör så att utrustningen fungerar precis 
som i den verkliga världen. 

– De scenarier som kunden kan träna i den här simulatorn 
är väldigt dyra att träna i verkligheten, eftersom de kräver 
farkoster i luften och användande av olika vapensystem, som 
till exempel missiler, säger Jaroslav Žabenský, projektledare 
och affärssamordnare.

Men specialbyggda komplexa simulatorer som den här är 
bara ett av Training and Simulations ben. Affärsområdet har 
en bred portfölj av virtuell träning med allt från simulatorer 
för Small Arms Training och olika typer av stridsfordon och 
stridsflygplan men också för civil flygledning och oljeborrning. 

På den södra flodstranden i Prag, 23 mil nordöst om Slavkov, 
ligger Saabs tjeckiska huvudkontor. Tills alldeles nyligen 
hade man magnifik utsikt över floden Moldau men nu håller 
flodstranden på att bebyggas.

Fram till i maj förra året, när verksamheten i Slavkov in-
korporerades hade Saab 20 anställda i Tjeckien. Saab Tjeckien 
grundades 2007 och under samma år slutlevererade Saab de 
sista två Arthur-system till den tjeckiska försvarsmakten.

I likhet med sina motsvarigheter i många andra länder 
brottas det tjeckiska försvarsdepartementet med en liten och 
minskande budget. Förutom 14 Gripenplan som Tjeckien 
leasar från Sverige har Saab levererat Live Training Systems, 
kamouflageutrustning, kommunikationsnät och säkerhets-
lösningar till den tjeckiska armén. Ett pågående projekt är en 
komplett säkerhetslösning för flera av försvarsministeriets 
viktigaste byggnader.

– För Saab i Tjeckien har det varit lönsamt att satsa på civila 
säkerhetslösningar för byggnader och infrastruktur som 
kraft- och transportsektorn. Fördelen med att komma från den 
militära sidan är att vi har bra integrationsplattformar, säger 
Pavel Šimůnek, vd för Saab Tjeckien. 

Med Saabs lösning samlas informationen från alla ingå-
ende system och presenteras för bevakningsoperatörerna så 
att de snabbt kan få en lägesbild och vidta relevanta åtgär-
der vid olika typer av händelser. Säkerhetslösningen för det 
tjeckiska försvarsministeriet baseras på en Sec4U, som är en 
integrationsplattform för lokala installationer. Saab i Sverige 
har också utvecklat en mer avancerad integrationsplattform, 
SAFE.

– Just nu arbetar vårt internationella team för att integrera 
SAFE och Sec4U. De lösningar som vi skapar inom civil säker-
het här i Prag kommer med framgång kunna upprepas i andra 
städer i andra delar av Saab-världen, säger Pavel Šimůnek. 

i en small arms training-simulator kan flera funktioner 
öva tillsammans, bland annat en obsevatörer, kryp- 
och maskingevärsskyttar. 

michal Křižka och martin maruška börjar närma sig 
slutet av kalibreringen av projektorerna i domen. 

Jaroslav Žácek arbetar i verkstaden med att bygga 
hårdvara till simulatorerna. enheten i slavkov gör alla 
delar av de virtuella simulatorerna på plats. både 
mjuk- och hårdvara.

Pavel Šimůnek, vd för saab tjeckien och mikuláš 
Kochan på huvudkontoret i Prag.

”De scenarier som kunden kan 
träna i den här simulatorn är 
väldigt dyra att träna i verklig-
heten, eftersom de kräver far-
koster i luften och användande 
av olika vapensystem”
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arbetsliv en som arbetar hemifrån eller på en annan 
arbetsplats som inhyrd konsult med stort eget an-
svar jobbar ofta mer än kollegorna som tillbringar 
all sin tid på ”hemmakontoret”. Dessutom 
används tiden ofta mer effektivt.

– Det kan vara så att man vill visa att man inte sitter hemma 
och latar sig, och därför överkompenserar man genom fler 
arbetstimmar. Och många blir mer effektiva när de sitter utan 
störande moment, som pratande kollegor och ringande telefo-
ner, säger Marika Melin. 

Hon arbetar på Psykologiska institutionen på Stockholms 
universitet och har forskat kring ”gränslösa arbeten”, distans-
arbete och hur det påverkar människor. En inhyrd konsult 

som måste ansvara för sitt 
eget arbete och till vardags 
vara sin egen chef jobbar ofta 
väldigt intensivt. Samtidigt 
finns det baksidor: Den som 
inte dagligen får den sociala 
interaktionen med kollegor 
kan bli trött och uttråkad. 

– Vi behöver den här 
formella och informella 
kontakten där vi pratar med 
kollegorna om såväl jobb som 
annat. Och även om fika-

raster och prat ibland kan upplevas som störande så behöver vi 
den återhämtning som de här små pauserna ger, säger Marika 
Melin. 

En känsla av isolering kan givetvis drabba den som sitter 
hemma vid köksbordet och arbetar, men faktiskt också den 
som har andra människor omkring sig hela dagarna. Som kon-
sult sitter man kanske bara ett par veckor på varje plats, eller 
så har man till uppgift att granska medarbetarna omkring en. 
Det kan göra det svårt att bli en del av teamkänslan på arbets-
platsen. 

– Som konsult på ett företag blir man sällan helt inlem-
mad i gemenskapen. Man går inte på samma möten som de 
andra, kanske är man inte med på personalfesterna eller andra 
gemensamma aktiviteter. Det kan förstås se olika ut i olika 
branscher, men generellt kan känslan av delaktighet saknas, 
säger Marika Melin. 

Men det går att kompensera för den här bristen på delaktig-
het. Marika Melin tog i sin forskning fasta på konsulternas 
egna nätverk – personer utanför arbetsplatsen som jobbar på 
samma självständiga sätt. De nätverken fyller en viktig funk-
tion både som social gemenskap och professionellt bollplank.

– För många är det också viktigt att ha en chef eller arbets-
ledare som förmår stötta och leda på distans. Du behöver vara 
självständig som konsult, men de flesta behöver en tydlig bild 
av de förväntningar som finns på ditt arbete, säger Marika 
Melin. 

dkonsulten – en 
effektiv ensamvarg
effektivt och självständigt. eller ensamt och tråkigt? att arbeta på 
distans eller som inhyrd konsult har både för- och nackdelar. 

1. skapa ett eget nätverk 
med personer i samma ar-
betssituation som du själv.

2. Använd nätverket både 
som en social gemenskap 
och som ett professionellt 
sammanhang där du kan 
diskutera arbetsrelaterade 
frågor.

3. sätt egna gränser för ditt 
arbete. Det finns ingen chef 
som säger ”nu är du klar 

med uppgiften” eller ”nu är 
det dags att ta en paus”. Du 
behöver göra det själv.

4. Bli så delaktig i din tillfäl-
liga arbetsgrupp som möj-
ligt. Kanske kan du vara med 
på vissa möten, på utskicks-
listor, personalfester och så 
vidare.

5. skaffa en tydlig bild av vad 
du kan förvänta dig av din 
chef – och vad hon förväntar 

sig av dig. Kan du få stöd i 
ditt dagliga arbete? 
Kompetensutveckling? 

6. identifiera andra roller i 
ditt liv, förutom den pro-
fessionella. Du kanske är 
förälder, fotbollstränare eller 
operaentusiast. Låt dina 
privata roller ta den plats de 
förtjänar i din självbild, det 
gör dig starkare.

6 tips

text: Hannah Kirsebom   illustration: Chrissie abbott, nu agency
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Anniversary mark

et började med ett handslag mellan två bröder. 
Erland och Carl Johan Uggla, sedan länge 

anställda vid industriföretaget Södertelge Verk-
städer, beslöt sig för att starta någonting eget. 
Året var 1907 och järnvägen var stommen i den 

svenska infrastrukturen. För bröderna Uggla var valet själv-
klart: det var järnvägsfordon de skulle satsa på, och snart såg 
Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna – ASJ – dagens 
ljus i Linköping. ASJ växte snabbt och tillverkningen av järn-
vägsfordon, busskarosser och värmeväxlar sysselsatte många 
Linköpingsbor. Affärerna blomstrade.

Här kunde historien vara slut. Erland och Carl Johan hade 
kunnat luta sig tillbaka och betrakta det järnvägsinriktade 
företaget som ett livsverk att vara stolta över. 

Det gjorde de inte. Istället blickade de inte bara framåt, men 
uppåt. Bröderna Uggla förstod att framtiden låg inom flygin-
dustrin, och på ett styrelsemöte i september 1930 beslöt ASJ:s 
ledning att ta upp flygplan i bolagets tillverkningsprogram och 
avdelningen AB Svenska Järnverksverkstädernas Aeroplanav-
delning, ASJA, föddes. 

ASJ:s satsning på flyg var djärv, men inte unik. Ungefär 
samtidigt fanns ett flertal andra svenska aktörer som tänkte 
och satsade i samma banor. Europa var en kokande kittel av 
oro och dystra profetior, och många började ana att Versail-
lesfreden inte var slutet på ett världskrig, utan början på ett 
annat. Det gällde att se om sitt hus och undvika beroende av 
andra nationers export. I Sverige grundades 1937 Svenska 
Aeroplan Aktiebolaget i Trollhättan och kom således att kon-
kurrera med ASJA. Två år senare slogs de båda bolagen sam-
man och huvudkontoret förlades till Linköping. I en intervju 
från 1982 berättar Marcus Wallenberg, en av grundarna:

– Jag var övertygad om att ett världskrig skulle bryta ut. I 
så fall skulle vi inte kunna få leveranser från de krigförande 
länderna. Och Sverige är litet och utsatt – för att kunna behålla 
vår neutralitet behövde vi en egen försvarsindustri. 

Detsamma tänkte regeringen, som uppmanade svenska 
flygtillverkare att slå sig ihop och samarbeta. Försvaret ville 
köpa svenska stridsflygplan – men från en och samma tillver-
kare, inte från en rad olika underleverantörer. Följden blev att 
Svenska Aeroplan AB 1939 köpte ASJA och samlade hela verk-
samheten i Linköping. Samma år bröt Andra världskriget ut.

Efter kriget följde stora ordrar från det svenska flygvapnet, 
som rustade kraftigt under Kalla kriget. Svenska Aeroplan AB 
blev snabbt en av världens främsta aktörer inom flygteknik. 

– Volymmässigt var Saab ingen stor aktör, det var inga 
mängder som producerades. Men tekniskt sett låg vi långt 
framme redan under 30-talet och Saabs ingenjörer låg bakom 
en rad banbrytande lösningar. Våra produkter har alltid legat 
i teknikens frontlinje. Som ett litet land har det alltid gällt för 
Sverige att utmärka sig genom spjutspetskompetens och nytän-
kande, säger Lars Jagerfelt på Aeronautics. 

I intervjun från 1982 säger Marcus Wallenberg att Saabs 
betydelse för att skydda Sveriges neutralitet har varit stor, och 
att det är en viktig roll även i modern tid. Lars Sjöström:

– Så är det definitivt. Även om de militära hoten inte är lika 
stora som under världskrigen och Kalla kriget så ger Saab en 
möjlighet för Sverige att påverka systemlösningar och inrikt-
ning på försvarssystemen. I oroliga tider sluter sig länderna 
kring sin nationella försvarsindustri och då är det naturligtvis 
värdefullt att ha en stark egen förmåga när det gäller försvars-
materiel, säger Lars Sjöström, chef för strategi- och teknikut-
veckling på Aeronautics. 

Flygplanstillverkningen skapade tidigt behov som ledde 
till utvecklingen av lösningar som på sikt lade grunden för en 
rad nya verksamhetsområden. IT-utvecklingen är ett sådant 
exempel:

– Redan under 50-talet krävde flygplansutvecklingen så 
omfattande räknekapacitet att ingenjörerna behövde speciella 
räknemaskiner – med andra ord, datorer. Detta ledde till en 
datamaskinavdelning som sedan blev en egen division. Enligt 
vissa var detta den svenska dataindustrins vagga, säger Lars 
Jagerfelt.

1965 bytte Svenska Aeroplan AB namn till Saab AB. Redan 
från början hade koncernen en intensiv produktutveckling, 
vilket sysselsatte många ingenjörer och bidrog till att Saab 
behöll sin tätposition bland världens flygplanstillverkare. 
Flygindustrin är och har länge varit en av de mest forsknings-
intensiva branscherna och Saab har alltid haft en nära kontakt 
med forskarvärlden.

– Vi plockar upp forskningen på ett tidigt stadium för att 
snabbt kunna utveckla unika produkter. Det har lönat sig: 
vi har ofta varit först i världen med nya tekniska lösningar, 
banbrytande design och unika egenskaper. Detta gynnar inte 
bara Saab utan hela samhället i ett mycket bredare perspek-
tiv. Oräkneliga skickliga ingenjörer som växt upp inom Saab 
har tagit med sig sitt kunnande till andra branscher där de 
skapat både banbrytande lösningar och nya företag, säger Lars 
Sjöström. 

d
i frontlinjen sedan 1937
text: Hannah Kirsebom   Foto: saab

Saab-bilen 
sommaren 1945 påbörjades i Linköping 
byggandet av en bil: Ursaaben. Ansvarig för 
projektet var civilingenjör Gunnar Ljungström, 
chef för konstruktionskontorets vinggrupp. 
Formgivaren hette sixten sason, och bilmodel-
len skvallrade tydligt om upphovsmännens bak-
grund – formen påminde starkt om en vingprofil 
och hela formspråket var aerodynamiskt, med 
rena, svepande linjer. 

Under 40-, 50- och 60-talen fortsatte saab 
att utveckla bilar och 1976 lanserades saab 
turbo – en stor succé. turbokonceptet blev 
saab-bilens stora internationella genombrott. 
13 år senare bröts personbilsdivisionen ut 
ur bolaget och blev det självständiga saab 
Automobile, till hälften ägt av världens största 
bilkoncern General Motors. 

Överst: Uppvisning under saabs 70-årsjubileum.
mitten: Klassiska tunnan, i tjänst 1952-1972.
nederst vä: trafikplan från saab. Hö: 91 C safir.

”Min familj har varit engagerad i saab sedan 
dess födelse. Under de 75 åren då vi funnits 
med som aktiva och engagerade ägare har 
vi imponerats av den innovationskraft och 
teknikhöjd som finns i bolaget. Förra årets 
stärkta ägande av investor i saab illustrerar vår 
fortsatta tro på bolaget och dess möjligheter 
framöver. saab är ett otroligt fint företag med 
mycket kompetenta medarbetare.”

Marcus Wallenberg
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kompetens och karriär

Den 19 mars gick den första modulen i Saabs nya ledarskaps-
utbildning, Management Development, av stapeln. Inför 
premiären samlade Arne Swahn, Competence Manager på 
Saab Academy, ett antal nyckelpersoner för att diskutera och 
finslipa de sista detaljerna i modulen ”Strategiskt chefsskap/
Strategic Management” som är en av de totalt åtta modulerna. 

– Kraven som ställs på att vara chef inom Saab har föränd-
rats i takt med att omvärlden och organisationen har för-
ändrats. Nu behövs ett koncept som sätter Saabs affärer och 
strategi i centrum och som hjälper chefer att översätta strate-
gin i handling i sin vardag tillsammans med sina medarbetare, 
säger Arne Swahn.

Redan i november 2010 påbörjades arbetet med kravspecifi-
kationen för det nya konceptet. En upphandling gjordes enligt 

konstens alla regler där 13 olika leverantörer bjöds in. PlanB 
var de som slutligen vann uppdraget. PlanB har samarbetat 
med Saab sedan 2001 och har en djup förståelse för och kun-
skap om Saab. De använder en metod som kallas aktionsbase-
rat lärande som innebär att deltagarna arbetar med sina egna 
verksamheter och relaterar till dem så mycket som möjligt 
under utbildningen. 

– Vi jobbar kundnära och med ett strategiskt fokus. Vår 
uppgift är att träna chefer att få människor att byta beteende 
för att få till stånd en förändring. Vad innebär Saabs strategi 

för just deras verksamhet? De får helt enkelt med sig en plan 
för hur de kan arbeta med sin vardag, säger Henrik Challis, vd 
för PlanB.

Management Development-konceptet vänder sig till både 
nya och erfarna chefer inom Saab. Tidigare har det funnits två 
olika program, ett för nya chefer (GLU) och ett för de erfarna 
(LEC). De gamla programmen fokuserade på personlig utveck-
ling och vände sig till chefer i Sverige. Det nya konceptet är ett 
flexibelt och behovsstyrt upplägg som riktar sig till samtliga 
chefer på Saab och som består av åtta olika moduler med olika 
inriktning. Det är Affärsmässighet, Strategiskt chefsskap, 
Kommunikativt ledarskap, Personligt ledarskap, Internatio-
nell affärskultur samt Leda i förändring. 

– Sex av modulerna är grundmoduler som alla nya chefer 
bör gå igenom inom två år. Inom 
Affärsmässighet och Personligt ledar-
skap finns det dessutom två påbyggnads-
utbildningar. 

De mer erfarna cheferna kan på egen 
hand designa sitt upplägg utifrån sitt 
individuella behov, säger Arne Swahn.

Nu har diskussionen i rummet tagit 
fart och Kaj Björkman, Head of Marke-
ting Strategy, vill tala om vikten att ut-
öka affärsmannaskapet inom företaget. 
Saab har just sjösatt en ny marknadsplan 
och den första modulen om strategiskt 
ledarskap kan vara ett utmärkt tillfälle 
att kommunicera ut och att börja leva 
efter den, menar han.

– Saab har genomgått en stor ompo-
sitionering internt från att vara produk-
torienterade till att bli marknadsorien-
terade. För ett antal år sedan hade Saab 
till stor del endast FMV som kund. Nu 

ligger 70-80 procent av affä-
rerna i andra länder, säger Kaj 
Björkman.

De tränare som engageras 
i att leda de olika modulerna kommer att vara både externa 
och interna beroende på vilket område och ämne som berörs. 
Utvärdering av modulerna kommer att göras löpande. Dels 
av dem som gått programmet men också de som varit tränare 
kommer kontinuerligt att träffas och diskutera sina reflektio-
ner kring utbildningen.

– Nu kommer Saabs affärer att stå i centrum mer än tidi-
gare. Vår förhoppning är att cheferna kommer att känna sig 
tryggare i sitt uppdrag och att det blir tydligt vad Saab förvän-
tar sig av dem i sin chefsroll, avslutar Arne Swahn. 

affären i centrum i nya 
ledarskapsutbildningen
att vara chef inom saab idag innebär höga krav på kommunikation och 
affärsförståelse. med målet att ge sabbs chefer rätt redskap för att leda 
företaget in i framtiden har saab academy utvecklat ledarskapsträningen 
management development.  

Från höger, motsols: arne swahn, Competence mana-
ger, saab academy, diskuterar upplägget av den första 
modulen tillsammans med Henrik Challis, vd för Planb, 
göran Prestby, strategy and business development, 
beatrice Weining, marketing support, global market  
och Kaj björkman, Head of marketing strategy.

text: susanna Hjertonsson   bild: michael steinberg

”Vår uppgift är att träna chefer att få människor att 
byta beteende för att få till stånd en förändring”



 spirit 1.2012   2726   spirit 1.2012

”Det effektivaste sättet att öka för-
säljningen är genom att sälja mer till 
befintliga kunder. Dynamics hade ett ge-
nombrott förra året hos den amerikanska 
armén, så mycket av mitt fokus kommer 
att ligga på att utveckla den affären. Där 
finns en stor potential. 

USA har med råge den största för-
svarsbudgeten och det är en väldigt 
intressant marknad. Min ambition är 
också att, tillsammans med övriga pro-
duktgrenar inom Dynamics, försöka öka 
Saabs marknadsandel på den amerikan-
ska marknaden.  Det är en intressant och 
stor utmaning. 

Jag flyttar dit med familjen, så det 
kommer även vara en personlig resa och 
utmaning. Jag ser fram emot att få leva 
i en annan kultur och det ska också bli 
roligt att få fokusera mina resurser mot 
ett land. 

I tre och ett halvt år har jag har arbetat 
på Saab. Det finns många som har jobbat 
här mycket längre men som fortfarande 
har drivkraften och glöden kvar. Det är 
oerhört viktigt att man lyckas behålla och 
utveckla medarbetare och den kompe-
tens de besitter på det sätt som Saab gör. 
Jag gillar känslan i Saab, att det är ett 
internationellt företag med ett positivt 
mångfaldstänkade och ett oerhört stort 
produktutbud.

Jag jobbar med försäljning så en bra 
dag på jobbet för mig är den dagen man 

fastställer och sig-
nerar ett kontrakt, 
det är det jag jobbar 
emot. Jag har stark 
kundfokusering och 
vill alltid på något 
sätt försöka jobba för 
att hitta lösningar för 
kunden. 

Nu i vår handlar det 
först och främst om att 
komma på plats i Wash-
ington och lära mig om 
den gigantiska kund som 
den amerikanska försvars-
makten är. Satsningen på 
Market Area är en milstolpe 
och en satsning som jag tycker 
kännetecknar Saab, att man 
vågar satsa på nya grejer och att 
man satsar för att vinna.”  

personporträtt

Aktuell: på väg att flytta till Wash-
ington i UsA för att representera och 
sälja saab Dynamics produkter på den 
nordamerikanska marknaden. 
Ålder: 35 år.
Utbildning: Master i internationell pro-
jektledning. 
Familj: Fru och två barn, 4 och 5 år.

Fritid: Med familjen. Dessutom en del 
golf och löpträning. springer milen på 
49 minuter.
Läser: Freedom av Jonathan Franzen. 
Det är människor i ganska liknande 
situation som jag, så det är mycket 
igenkännande.

Efter att framgångsrikt arbetat med försäljning mot 
den australiska och asiatiska marknaden byter 
Johan strandlund i vår Örebro mot Washington för att 
öka saabs tillväxt på den amerikanska marknaden. 

på väg till Usa

bilden berättar

på nätet

Ett blått Thailand 

den 8 november 2011 reser roger Petter-

son, tomas Person och thomas Palmqvist 

från support & service i Östersund till det 

översvämningsdrabbade thailand för att 

bistå med två vattenreningsverk och 300 

tält till de nödställda. 

majoriteten av thailands befolkning är 

risbönder och deras livscykel regleras av 

monsunregnen, men den här gången har 

regnet varit kraftigare än vanligt. dammar-

na har blivit överfyllda och barrikaderna av 

sandsäckar har inte räckt till. 

– när vi ser kartan över thailand förstår 

vi omfattningen av katastrofen. Färgen 

på landet är blått och 10 procent av 

befolkningen är drabbade, säger roger 

Petterson. 

de som ännu inte drabbats lever i oviss-

het om det stillastående flodvattnet ska 

röra sig mot deras område. som vanligt 

vid en katastrof finns det ett stort behov av 

koordinering. när teamet från support & 

services anländer till department of disas-

ter Prevention and mitigation, ddPm, där 

allt material från olika länder förvaras, hit-

tar de nästan omgående allt sitt material. 

insatsen kan börja.  

så fort de kan startar teamet arbetet 

med att utbilda användarna. det handlar 

om allt från montering och justeringar för 

att få fram tjänligt vatten till hur vattenre-

ningsverket ska förvaras. 

Under tiden i thailand bloggade perso-

nalen från support & services på saabnet 

om sina upplevelser, där man fortfarande 

kan läsa deras inlägg.

– så här i efterhand känner jag stolthet 

över det vi bidragit med i den omedel-

bara katastrofen med tält och vattenre-

ningsverk, som kan ge 6 000 - 10 000 

människo r rent vatten dagligen. men i ett 

längre perspektiv har vi överfört vår förmå-

ga och kapacitet till landet för framtiden. 

Och innan vår hemfärd den 23 november 

anlände elgeneratorer som kommer vara 

oumbärliga under restaureringsfasen, 

säger roger Petterson. Han avslutar med 

att citera Hans rosén på thailandkontoret: 

det har varit roligt att vara saab-anställd 

under denna insats. 

insatsen skedde inom ramen för 

Project relief, ett initiativ helt bekostat 

av saab som erbjuder företagets många 

års erfaren heter av tjänster och system-

lösningar för infrastrukturen till att bistå i 

katastrofer och räddningsinsatser för att 

hjälpa nödställda. 

Johan Strandlund

teamet från saab support & service i 
Östersund. Från vänster roger petterson, 
thomas palmqvist, och tomas person.

Don Mueang Airport som ligger cirka två mil 
norr om Bangkok. Flygplanen står med vat-
ten långt upp på flygplanskroppen. 

Linköping, sverige, 1937. Arbetet med att 
bygga den första, stora monteringshallen 
har just startat. Byggnaden med rundat tak 
som skymtar i bakgrunden var platsen för 
saabs allra första flygplanskonstruktioner.



en kompositvinge helt utan skarvar och 

nitar på ytan kan minska bränsleförbruk-

ningen med 5–7 procent i nästa generation 

mellandistansplan från airbus. i linköping 

pågår arbetet med framtidens vinge för 

fullt. 

– det är en helt ny integrerad teknik för 

att bygga vingar i komposit. genom att 

härda skalytan tillsammans med string-

rar och sprygelfötter kan vi fästa vingens 

innerstrukturer helt utan nitar på utsidan, 

säger thomas Hellström, saabs projektle-

dare och Co-leader för eU-projektet Clean 

sky sFWa. 

detta minskar den turbulenta ström-

ningen över vingen, vilket ger bränslebe-

sparingen.

Clean sky är eU:s satsning på nya 

bränslesnåla och mindre bullriga flygplan. 

saab deltar i delprojektet smart Fixed 

Wing aircraft, sFWa, för att ytterligare för-

stärka saabs roll som en underleverantör 

på den civila flygmarknaden. 

– syftet för saab att delta i Clean sky 

är att vidareutveckla och visa upp vår 

konstruktions- och produktionsförmåga för 

framtidens vingar och därigenom etablera 

saab som en möjlig underleverantör för 

till exempel airbus a30X-utveckling, säger 

thomas Hellström.

Hittills har saab tillverkat två testpa-

neler, som båda bekräftar förmågan att 

kunna tillverka en korrekt vinggeometri och 

dessutom uppfylla airbus mycket hårda 

krav för ytans beskaffenhet.

– Vi har visat att vi kan korrigera tillverk-

ningsverktyget för de termiska formför-

ändringar kompositskalet får i samband 

med härdning i autoklav, alltså att kunna 

tillverka artikeln lite fel för att den efter 

härdning ska erhålla perfekt form, säger 

thomas Hellström.

saab har fått mycket uppskattning för 

bedriften att lyckas härda en så stor och 

komplex struktur med så gott resultat. 

senare i år ska all detaljkonstruktion vara 

avslutad så att tillverkningsunderlaget kan 

tas fram. redan i slutet av 2014 kommer 

airbus att flyga en a340 med bland annat 

saabs 9 x 3 meter stora vingdel för att 

utvärdera tekniken.

– Vår största utmaning är dels att kunna 

visa att vi kan skala upp den här tekniken 

och leverera en vinge i fullskalestorlek och 

dels kunna möta den mycket aggressiva 

tidsplan som gäller för projektet, säger 

thomas Hellström.

produkten

framtidens vinge


