spirit

saabs tidning till
alla medarbetare
NR 2/2012

SAAB SEAEYE

INGENJÖRENS
VÅTA DRÖM

Anniversary mark

Perspektiv: Så arbetar ISP
Kompetens och karriär: Mångfald

Redaktionen har ordet

Spirit / sommaren 2012

En välkommen debatt

”
18

13

5 Unik produkt inom CBRN
AWR – ett mobilt system som varnar för farliga ämnen
och även säger vilket ämne det är. Saabs senaste produkt inom området har rönt stort internationellt intresse.

Kalender juli–oktober 2012

9 Saab i mediebruset
Debatten om försvarsmaterielexporten har varit intensiv
den senaste tiden. Vi har nu en möjlighet att delta i det
offentliga samtalet och berätta om sin verksamhet.

22–23 September
Saab medverkar på Nato-dagarna i Tjeckien.

9–15 juli
Saab på plats för Farnborough International Airshow.

September
Saabs medarbetarenkät genomförs.

13 Saab Seaeye i England
I Fareham i södra England tillverkas världens bästa
elektriska undervattensfarkoster för kunder i offshoreindustrin, försvars- och forskarvärlden.
18 Kompositverkstaden
I Kompositverkstaden råder hög energi och lagkänsla.
Verksamheten har genomgått stora förändringar de
senaste åren och producerar nu dubbelt så mycket med
samma bemanning.
20 Surfa säkert med mobila enheter
Den nya tekniken ger oss stora möjligheter att arbeta
effektivt och flexibelt. Samtidigt innebär den ett hot mot
datasäkerheten.
2

SPIRIT 2.2012

Syns man inte så finns man inte”. Så lyder ett slitet uttryck vars motsats ”Syns man så finns man”, verkligen
har gällt för Saab de senaste månaderna. Aldrig har väl
Saab varit så exponerat i media som nu. Men det har ju
ofta varit i negativa sammanhang kanske någon vill invända.
Det är förvisso sant, men den stora uppmärksamheten har gett
oss nya möjligheter att skapa en tydligare bild av vårt företag
– vilka vi är, vad vi står för och vad vi bidrar med till samhället. Saabs vd Håkan Buskhe har också blivit flitigt intervjuad
under våren vilket gett Saab lysande tillfällen att ta del i debatten om svensk försvarsexport och skapa en öppnare och rakare
dialog. Från att tidigare i stor utsträckning ha förknippats med
Saab Automobile, tror jag nu att bilden av ”vårt” Saab börjar
träda fram. ”Vi ska tåla att granskas och det är viktigt att det
görs”, säger Michael Mohr, chef för Public Affairs och på
sidorna 9-12 kan du läsa hur Michael Mohr, och Erik Magni,
tillförordnad presschef ser på mediebevakningen av Saab.

Den verksamheten leds med stor framgång av Anna Baglioni,
endast 35 år gammal och en av Saabs många kvinnliga chefer.
Det är också någonting vi kan vara stolta över – vår utveckling
ur ett jämställdhetsperspektiv. För inte så länge sedan rankades Saab som en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser. På
Saab har vi har insett att mångfald ökar lönsamheten och ett
enormt arbete har lagts ned inom detta område de senaste fem
åren, vilket Mia Nilsson, vår ansvariga för Employer Branding
berättar om på sidorna 24-25.
Med detta årets andra nummer av Spirit hoppas vi på redaktionen att ni får en riktigt spännande och intressant läsning och
en härlig sommar!

Idag består cirka 75 % av Saabs orderstock av exportaffärer. I
takt med att den siffran har ökat, har också försvarsexporten
i högre grad granskats och ifrågasatts. Sanningen är dock att
den svenska försvarsexporten är restriktiv och mycket starkt
reglerad. ISP:s (Inspektionen för Strategiska Produkter) generaldirektör Andreas Ekman Duse berättar mer om myndighetens verksamhet på sidan 13.
Under Saab-resan gör vi en djupdykning ner till botten av de
stora haven. På Saab Seaeye tillverkas världens bästa elektriska undervattensfarkoster. De är de som sätter standarden för
vad kunderna kan förvänta sig av en ROV (Remotely Operated
Vehicle). Du får också chansen att läsa om ett annat högteknologiskt centrum, nämligen Kompositverkstaden i Linköping.

Maria Hökbåge,
Group Communications
Chefredaktör Spirit

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
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: Susanna Hjertonsson Art director: Mathias Strömberg Tryck: åtta.45, Stockholm Adressändringar: Tina
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Teknik i världsklass

Saab visar vägen
inom CBRN
Saabs produkt AWR (Automatic Warning and Reporting
System) – för upptäckt av kemiska och andra farliga ämnen
– har rönt stort internationellt intresse, och används redan
idag med framgång av det svenska försvaret.
Text: Andreas Grube Foto: Saab

S

aab har lång erfarenhet av produkter för upptäckt
inom CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen). AWR är den senaste
i raden – en marknadsunik produkt med stor flexibilitet och exakthet.
– AWR är ett mobilt system som varnar för farliga ämnen och även säger vilket ämne det är. Dessutom möjliggör
systemet att man snabbt kan ringa in källan och fatta korrekta
beslut, vilket är avgörande när det handlar om CBRN, säger
Nils-Erik Lindblom, chef för marknadsföring och försäljning
inom affärsområdet Support and Services.
Enkelt förklarat består AWR av ett antal mobila sensorer
som är kopplade till ett gemensamt ledningssystem. Sensorerna
kan fästas på både bilar och personal. Om någon av sensorerna
upptäcker ett farligt ämne skickas en varningssignal omedelbart till alla som är uppkopplade till systemet, och dessutom till
högkvarteret. Tack vare mängden sensorer kan man snabbt se
vilka geografiska områden som är förgiftade och vilka som är
ofarliga.
– Idag används oftast handhållna enheter, och personen som
håller i den varnar själv när ett farligt ämne hittas. Med AWR
går hela processen betydligt snabbare. En annan viktig fördel
med AWR är att systemet är utformat så att alla kan använda
det utan att ha djupare CRBN-kunskaper, säger Nils-Erik
Lindblom.

sas i takt med den teknologiska utvecklingen och för att möta
eventuella framtida nya hot.
En viktig del i systemet är den ”låda” av stål och titan där
sensorerna monteras.
– Systemet är byggt för att tåla riktigt tuffa förhållanden
och klimat. Lådan skyddar sensorerna mot stötar, skakningar,
damm och annan yttre påverkan. Den ser också till att radiokommunikationen inte störs av sensorerna, och vice versa.
I dagsläget har tre enheter levererats till Försvarsmakten
och körs idag skarpt. Förhandlingar pågår med flera andra
marknader, och Nils-Erik ser i förlängningen också många
användningsområden i det civila samhället, bland annat inom
räddningstjänsten.

AWR har utvecklats på uppdrag av Försvarsmakten i Sverige

och enkelhet och flexibilitet har varit ledord i utvecklingsarbetet. Det har designats för att kunna uppdateras och anpas-
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Ny teknik

Ny teknik

Öppen källkod öppnar
för innovation
Övre och undre bilden visar ett par kvadratkilometer svensk natur genom Carabas-ögon. Skog,
stängsel och hus mot en bakgrund av slättmark i
Östergötland. Den övre bilden använder radarvåglängder runt en meter, de undre runt fem meter.

Det nya försökssystemet kan med
mindre anpassning sättas på Saabs
rotor-UAV Skeldar. Landningsmedarna
utnyttjas som en del av antennsystemet.

Ökad flexibilitet för ”lilla” Carabas
Med en så kallad SAR-radar kan man se
genom tjock dimma mitt i natten. Med den
svenska radaruppfinningen Carabas kan
man även se genom skog och kamouflage. Nu är det dessutom möjligt att använda den nya miniatyriserade versionen
av Carabas som tagits fram vid Saab på
ett litet förarlöst flygplan.
De tidigare Carabas-generationerna
hade flera meter långa antenner och måste använda ett kraftigt affärsjet eller ett
ännu större flygplan som bärare. Genom
egen utveckling har Electronic Defence

Systems nu lyckats få ner antennerna till
1,5 meter, utan att göra avkall på upplösningen. Även elektroniken är miniatyriserad och hela systemet kan nu bäras av en
UAV eller ett litet civilt flygplan.
– Miniatyriseringen är helt nödvändig
för Carabas kommersiella framgång. Den
mindre skalan gör tekniken tillgänglig för
fler tillämpningar, både civila och militära,
säger Hans Hellsten, som är senior radarexpert vid EDS och leder utvecklingen av
Carabas.
Viktig civil tillämpning är Carabas

förmåga att mäta biomassa. Systemet ser
inte skogens blad och grenar utan bara
själva trädstammarna och hur tjocka de
är. Detta kan göra det, för klimatforskningen, viktiga arbetet med att kartlägga
kolcykeln betydligt effektivare än idag.
Militärt har miniatyriseringen behövts
eftersom det på militära bärare normalt
inte finns plats för några större sensorsystem. Det nya systemet kan användas
tillsammans med befintliga flygplan, helikoptrar och förarlösa system.

Just nu verifieras Skeldars prestanda i
Sverige och Tyskland. Dessutom pågår en
vidareutveckling av mobila markstationer som
gör att Skeldar kan vara en del av en rörlig
konvoj. Detta skulle möjliggöra nya skyddsfunktioner.

Fakta Skeldar
Den nya motorn är tillverkad av Hirth Motors och har anpassats för Skeldar V-200.
Skeldar har en startvikt på 220 kg och
kan transportera nyttolast på upp till 40
kg. Den har en uthållighet på 5-7 timmar.
Skeldar har visats och testats i flera länder,
både från land och från fartygsdäck.

Bråda tider för Skeldar
Den tyngre heavy fuel-drivna versionen av
Skeldar, Saabs obemannade system, befinner sig just nu i en intensiv period av provflygningar. Fördelen med den heavy fuel-drivna
versionen – förutom att den robusta motorn
är en säker och tillförlitlig lösning för både sjö
och land – är att den är anpassad efter befintliga infrastrukturer och logistik när det gäller
bränsle och säkerhet för marina ändamål.
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Nytt lätt ledningsystem
för soldater
I nära samarbete med C2S sydafrikanska
verksamhet har Saab tagit fram sPad
som en del av 9LandSoldier erbjudandet,
ett Androidbaserat ledningssystem för
soldater.
sPad är ett system som soldaterna
faktiskt vill bära med sig. Detta tack vare
att Saab utgick från de krav som man
uppfattat från försvarsmakterna i Sverige
och Kanada.
– Dagens soldater bär mer än någonsin. Därför har vi prioriterat låg vikt och
hög tillgänglighet, säger Lars Heinonen,
produktägare för Land Combat Systems
på C2S, Security Defence Systems.
Systemet är konstruerat med fokus på
användarbarhet, nödvändiga funktioner för
verksamheten och vikt och tillgänglighet i
form av batteritid.
– I en riktig stridssituation är det ingen
som har tid att hantera någonting av det
här. Då är man upptagen med att överleva.
Tanken är att sPad ska vara till hjälp ända
fram tills man hamnar i strid. Det ska gå att

använda med handskar i alla klimatförhållanden.
Eftersom sPad är baserat på mobiloperativsystem är det optimerat för att
spara ström. Även hårdvaran är vald för
sina strömsnåla egenskaper. Med Android
slipper man undan licensavgifter och
den breda plattformen gör det enkelt för
kunden att utveckla nya appar för specifika behov samt att installera 3:e part från
Andriod Market.
Soldaten har denna handenhet och en
kopplingsenhet där denne kopplar ihop
handenheten med batteri, radio, headset
och annan utrustning. Batterier finns från
vikter på 200 gram till omkring ett kilo och
väljs för att matcha förutsättningarna.
– Vi har valt att ha systemet som lösa
enheter så att soldaten själv kan hitta en
bra placering i stridsselen. De olika delarna
gör det lättare att fördela vikten. Vi har
fokuserat mycket på soldatanvändbarhet när vi provat ut systemet, säger Lars
Heinonen.

Användningen av öppen källkod i Saabs
produkter ökar, men inte tillräckligt snabbt. På
sikt kan den långsamma ökningen innebära
ett hot för Saabs tillväxt. Det säger Mats Y
Jonsson, Senior Systems Architect på Saab.
– Genom att använda öppen källkod kan
vi nå ökad funktionalitet till samma eller lägre
kostnad jämfört med om vi utvecklat den
själva, säger Mats Y Jonsson.
Det kan till exempel handla om kartmotorer, databassystem, operativsystem
eller datadistribution. Alltså byggstenarna till
nästan alla produkter Saab säljer, utom de
rent fysiska.
– Innehållet i våra produkter blir mindre
värt ju mer som finns tillgängligt därute. Vi
borde inte ägna tiden åt att skapa det som
någon annan redan har byggt gratis åt oss.
Genom att använda öppen källkod kan vi
frigöra resurser för att skapa innovationshöjd
och ett mervärde som vi kan ta betalat för,
säger Mats Y Jonsson.
Ett problem med att använda öppen
källkod är att hitta bland alla miljoner projekt
som finns tillgängliga på internet. Ett annat är
rädsla för att man måste dela med sig av sin
slutprodukt som öppen källkod.
– Man måste tänka sig för i designfasen så
att man inte väljer kod med den typ av licens
som tvingar en att lämna ut sina lösningar
som öppen källkod. Men sådana licenser är
inte så vanliga och restriktionerna är kända
och förhållandevis lätta att undvika att fastna
i, så det är inte något problem, menar Mats Y
Jonsson.
SPIRIT 2.2012
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På djupet

”Vi ska tåla
att granskas”

Den senaste tiden har debattens vågor emellanåt gått höga när det gäller den
svenska försvarsmaterielexporten. Från Saabs sida är det här en debatt man
välkomnar.
– Vi ska tåla att granskas och det är viktigt att det görs. För oss är det här en
möjlighet att delta i det offentliga samtalet och en chans att berätta om oss och
vår verksamhet, säger Michael Mohr, Head of Public Affairs.
Tex: Andreas Grube

Försvarsjätte vill locka
talanger

Saab alltmer beroende av
export
8
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A

tt försvarsmaterielexport är en fråga som engagerar och berör många är tydligt, och frågan har
under våren dykt upp såväl i tidningarnas spalter
som i riksdagens kammare. Orsakerna till detta är
flera, tror Michael Mohr. Bland annat handlar det
om stundtals svårmätbara moraliska aspekter.
– Ofta finns det en bakomliggande uppfattning om att krig,
konflikter och vapen är hemskt. Och absolut, Saabs produkter
kan vara väldigt farliga, men vi är stolta över det vi gör och våra
produkter. Vi är ett ansvarstagande företag och Saab bidrar till
att skapa en säkrare värld, säger han.
– Därför är det bra att vi har regler som ytterst syftar till att
våra produkter inte ska hamna i fel händer. Dessutom kan det
finnas gråzoner när det gäller vissa produkter, vilket framgår
tydligt när debatten nu har breddats till att gälla andra företag
inom andra sektorer, till exempel export av telekommunikationssystem.

Saab har under sin 75-åriga historia huvudsakligen varit
leverantör åt den svenska försvarsmakten. I takt med att det
svenska försvaret under de senaste 20 åren i grunden har förändrats – från ett invasionsförsvar till ett rörligare och flexiblare
insatsförsvar med en tydligare internationell roll – har också
Saabs produktportfölj breddats, samtidigt som man sökt sig ut på
nya marknader. Förr stod det svenska försvaret för närmare 80
procent av Saabs orderingång – idag består istället 76 procent av
orderstocken av export.

– Det är viktigt att komma ihåg att den här förändringen hela
tiden har skett i dialog med det politiska systemet och i enlighet
med de internationella konventioner och regelverk som finns,
säger Michael.
Försvarsmaterielexporten är strikt regelstyrd och processen

från det att en kund visar intresse till det att affären är i hamn
är lång. Först och främst gör Saab en egen bedömning huruvida
affären kan göras på ett korrekt sätt, bland annat baserat på faktorer som utvecklingen i landet, de affärsmässiga förutsättningarna, möjligheten till exportstöd samt konsekvenserna för Saabs
anseende över tid. Därefter lämnas en ansökan in till Inspektionen för strategiska produkter (ISP), den statliga myndighet som
kontrollerar och godkänner Sveriges export av försvarsmateriel,
som gör en totalbedömning av ärendet och tar ett beslut.
– Saab kan aldrig agera på egen hand och göra en affär utan
godkännande från ISP. I nio fall av tio är vi säkra på att vi har
gjort rätt bedömning redan innan ISP kontaktas, men det finns
fall då vi är osäkra och därför är det mycket bra att det finns en
myndighet som hjälper till med bedömningen, säger Michael
Mohr och fortsätter:
– Grundprincipen är att vi aldrig säljer produkter till länder
som kan tänkas använda utrustningen till att förtrycka det egna
folket. Däremot har vi i vissa fall fått tillstånd att sälja till länder
som inte kommit hela vägen i demokratiseringsprocessen, bland
annat för att de ska få möjlighet att skydda sig, och för att undvika att terrornätverk eller piratverksamhet får fäste.
SPIRIT 2.2012
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Perspektiv

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

Michael Mohr
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En som är van vid att vistas i medierapporteringens epicentrum är Erik Magni, Saabs tillförordnade presschef. Han
tycker att rapporteringen oftast är både nyanserad och bra,
samtidigt som han kan tycka att det ibland saknas viss information.
Ett sådant exempel är rapporteringen som pågick under
våren om Saabs export till Saudiarabien.
– Exporten har godkänts av ISP och har brett stöd i den
svenska riksdagen. Dessutom har Saab bedrivit verksamhet i
Saudiarabien ända sedan 90-talet. Vi är inte beroende av det
samarbetsavtal som tecknades mellan Sverige och Saudiarabien, så som det uttryckts i media, säger han.
Ibland blir det också helt fel i rapporteringen, som till exempel när det påstods att Saab skulle vara involverat i att hjälpa
Saudiarabien att bygga en vapenfabrik, vilket inte stämmer.
Erik Magni menar att det alltid är viktigt att komma ihåg
hur de mediala mekanismerna och dramaturgin fungerar:
– Det är sällan som Saab som företag är i fokus, oftast ligger debatten istället på ett mer politiskt plan. Men under vårens
rapportering riktades det mediala intresset och fokus stundtals
direkt mot Saab och den svenska försvarsexporten. Plötsligt
blev minsta lilla sak som hade med Saudiarabien att göra till
en stor nyhet, säger han.
Inom Saab välkomnar man debatten, eftersom den ger en
möjlighet att proaktivt stå upp för verksamheten och att delta
i samtalet om den svenska försvarsexporten. Ökad öppenhet
i kommunikationen är ett prioriterat mål och arbetet pågår
för att skapa ett ännu rakare och tydligare Saab. Bland annat
grundar Saab ett teknik- och säkerhetsforum tillsammans med
Kockums och BAE Hägglunds.
– Genom forumet vill vi stimulera den offentliga debatten
bland annat genom debattartiklar, seminarier, företagsbesök
och öppna diskussioner, säger Michael Mohr.
Han menar att det också är viktigt att komma ihåg Saabs
betydelse både för Sverige och för Sveriges säkerhet: Saab är
idag det åttonde viktigaste exportföretaget för Sverige, med
cirka 14 000 anställda runt om i världen. Räknar man in alla
underleverantörer sysselsätter Sveriges försvarsverksamhet
över 30 000 personer.
– Vi är stolta över de produkter vi gör. De har bidragit till
ett starkt svenskt försvar och till att Sverige kunnat leva i fred.
Våra exportframgångar visar också tydligt att Saabs system är
effektiva och står sig mycket väl i konkurrensen. Saabs storhet
ligger i en bred produktportfölj med högteknologisk spetskompetens inom alla områden, oavsett om det handlar om vapen
eller civila produkter, säger Michael Mohr.

Den svenska exporten av försvarsmateriel är mycket hårt reglerad.
Såväl Saabs som andra aktörers exportverksamhet kontrolleras
och godkänns av den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
Text: Andreas Grube Foto: Saab

D

en självständiga myndigheten ISP bildades i
februari 1996. Myndigheten kontrollerar Sveriges
export av försvarsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden, vilket innebär att
alla svenska företag inom den verksamheten,
till exempel Saab, behöver ett godkännande från ISP för att få
exportera.
ISP är också Sveriges nationella myndighet för FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen, och man arbetar också
med riktade sanktioner.
– Sveriges politik när det gäller export av försvarsmateriel
är mycket restriktiv, säger Andreas Ekman Duse, generaldirektör på ISP.
ISP har i sitt arbete att ta hänsyn till fastställda riktlinjer för
försvarsmaterielexport: Dels de ovillkorliga hindren, det vill
säga sanktioner och embargon beslutade av till exempel FN och
EU. Dels villkorliga hinder, där produkterna delas in i två kategorier: krigsmateriel för strid samt övrig krigsmateriel.
ISP gör en samlad bedömning av sammanlagt tre parametrar:
– Att exporten är nödvändig för att tillgodose det svenska
försvarets behov
– Att exporten är säkerhetspolitiskt önskvärd
– Att exporten inte strider mot några principer och mål för
den svenska utrikespolitiken vad gäller ett lands inre och yttre
stabilitet samt mänskliga rättigheter.
I processen samarbetar ISP med många andra aktörer, bland
annat utrikesdepartementet, säkerhetspolisen, tullen samt
industrin och banker. ISP inhämtar även synpunkter från det
parlamentariskt tillsatta Exportkontrollrådet (EKR), som sammanträder cirka tio gånger om året.
– Vissa beslut är snabba och enkla, medan andra tar längre tid.
I vissa väldigt sällsynta fall lyfter vi frågan till regeringsnivå.
Jag har bara varit med om två sådana fall, där den ena var frågan
om export av Gripen till Indien, säger Andreas Ekman Duse.

Stefan Villa, Åke Petersson, Andreas
Ekman-Duse, Henrik Petersson,
Joanna Sjölander och Bo Almqvist
under besöket på Saabs kontor i New
Delhi.

Utöver att Andreas är generaldirektör för ISP är han också

ordförande i EKR. En viktig del i hans arbete är att resa runt
i världen för att möta politiker, företag och olika civila och
militära organisationer för att uppdatera sig kring samt följa
den globala utvecklingen. Bland annat gjorde han alldeles
nyligen ett besök hos Saab i indiska New Delhi.
SPIRIT 2.2012
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– Vi vill hålla en löpande
dialog med exportföretagen,
säger han.
Den svenska lagstiftning

som ISP har att arbeta utifrån
är från 1992, och Andreas
Ekman Duse kan se vissa
behov av uppdateringar.
– Världen har förändrats
radikalt under de senaste
tjugo åren, perspektiven har
Andreas Ekman Duse
förflyttats.
I dagsläget är det till
exempel inte tillståndspliktigt med tekniskt bistånd och konsultverksamhet, vilket är en viktig bakgrund till debatten om
den påstådda vapenfabriken i Saudiarabien: Det är alltså fullt
lagligt att stödja Saudiarabien med tekniskt kunnande utan
tillstånd från ISP.
– Men i sommar träder en ny lag i kraft som gör att det
krävs tillstånd även för tekniskt bistånd, säger Ekman Duse.

Han poängterar att den svenska försvarsexporten är både
politiskt restriktiv och ansvarsfull – och också väl fungerande.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det globala säkerhetspolitiska läget ser betydligt annorlunda ut idag jämfört
med tidigare.
– Idag lever vi i en globaliserad värld, och därför måste vi
också ta ett globalt ansvar. Det är självklart viktigt med en
debatt om de här frågorna, men det är också viktigt att den är
nyanserad.
Under 2011 exporterade svenska företag försvarsmateriel
för 13,9 miljarder kronor. Precis som tidigare år är det ett fåtal
större affärer som dominerar, till exempel Gripen till Thailand
och övervakningssystemet Erieye till Förenade Arabemiraten,
Saudiarabien och Pakistan.
– Hela Gulfen är för stora delar av världen en central och
viktig knutpunkt när det gäller både säkerhetspolitik och
handelsmöjligheter, och det är viktigt att inte terrorister och
pirater får fäste. Försvarsmaterielexporten till området är därför väl motiverad, säger Andreas Ekman Duse och fortsätter:
– Utrustning som kan användas mot den egna befolkningen
får inte exporteras – och det görs heller inte idag.

Saab-resan

Under ytan
hos Seaeye

Försvarsexport i siffror
De fem största destinationerna
för svensk försvarsmateriel
export (2007-2011):
1. Nederländerna (8 111 mkr)
2. Sydafrika (6 587 mkr)
3. Pakistan (5 140 mkr)
4. USA (4 334 mkr)
5. Storbritannien (3 798 mkr)

De fem största svenska
exportörerna (2011):
1. Saab AB, Surveillance Systems
2. Försvarets materielverk
3. Saab Dynamics AB
4. BAE Systems Hägglunds
5. FFV Ordnance AB

Ett svagt vinande och bubblande hörs från cylindrarna i det fuktiga
rummet på baksidan av Saab Seaeyes lokaler. Det är motorerna till
undervattensfarkosterna som testkörs. Här i Fareham i södra England
tillverkas världens bästa elektriska undervattensfarkoster för kunder i
offshoreindustrin och försvars- och forskarvärlden.
Text och bild: Ola Jacobsen
Två Gripen patrullerar utanför Capetown, Sydafrika.
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En Seaeye Falcon testas i
vattentanken före leverans.

F

ör den ingenjör eller tekniker som trivs i brytpunkten mellan olika discipliner och med att ständigt
få utmana sig själv med produkter som ska verka
dygnet runt, sju dagar i veckan i några av världens
tuffaste miljöer, finns en mycket intressant arbetsplats i Saab Seaeyes tvåvåningsbyggnad på 20 Brunel Way i
Fareham i södra England.
Här arbetar 130 personer med förmåga att konstruera och
producera elektriska undervattensfarkoster, ROV (Remotely Operated Vehicle) som i huvudsak används i olje- och
gasoffshoreindustrin. Det handlar om plattformar för sensorer, verktyg och manipulatorarmar, byggda för ett liv på flera
tusen meters djup där de inspekterar, underhåller och lagar
den utrustning och de installationer som utgör ryggraden i
världens energiproduktion.
– Det här är en mycket intressant arbetsplats för en ingenjör. Det är ett bra gäng som jobbar här och de flesta har
mycket lång erfarenhet av ROV i någon form, säger Dave
Grant, chef för Saab Seaeye.
Verksamheten i Fareham arbetar tillsammans med det
40-tal ingenjörer som är placerade på Saab Seaeye i Linköping. Där är arbetet mer fokuserat på systemlösningar för
både civila och militära system. Ingenjörerna i Linköping
arbetar även med att föra över nya funktioner från de militära
produkterna till de civila.

– Vi utrustar varje ROV med ett antal verktyg, sensorer och

tillbehör, men det är kunden som konfigurerar sin ROV efter
sina behov, säger Dave Grant.
Inom offshoreindustrin används ROV från fartyg eller
plattformar. I det här sammanhanget betraktas de som ett
verktyg som finns där permanent eller halvpermanent och tas
bort när fartyget har utfört uppgiften som ROV behövdes för.
För att behålla tätpositionen som världsledande tillverkare av
14
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Otis Fraser kontrollerar en Seaeye
Falcon innan den levereras till kund.

elektriska undervattens ROV arbetar Saab Seaeye nära sina
kunder.
– Då lär vi känna deras behov. Med den kunskapen kan
vi förbättra våra produkter så att de möter kraven på att lösa
de uppgifter som kunderna har. Vi arbetar också ständigt
med att minska kostnaderna. Våra kommersiella kunder vill
helst ha produkterna direkt när de beställer, så vi lagerhåller färdigbyggda delsystem som snabbt kan sättas ihop till
en färdig farkost som kan anpassas till varje kunds speciella
krav. Vi ser också till att alltid ha tether- och lyftkablar i
lager, säger Dave Grant.
Saab Seaeyes kunder inom offshoreindustrin är tekniskt
kompetenta och har sin egen offshoreingenjör som själv kan
byta delar på en ROV. Därför ingår det alltid reservdelar i
leveransen av farkosten. På så sätt kan den snabbt lagas till
sjöss. Saab Seaeye har även 24/7/365-telefonsupport.
– Vår personal är väldigt duktig på att lösa problem
snabbt. Vi löser faktiskt 60 procent av fallen direkt på telefon, säger Dave Grant.

I sammanhanget är ROV-kostnaden en mycket liten del jämfört med fartygskostnaden under en ROV operation, därför
blir driftsstopp för en ROV snabbt dyra för kunden.
– För att säkerställa att vi får maximal driftsäkerhet på
våra produkter testar vi allting i varje led, säger James Douglas, försäljare på Saab Seaeye.
När delar och material kommer till Saab Seaeye testas de
av en särskild avdelning för att kontrollera att de motsvarar
kraven. Sedan testas de efter varje moment för att säkerställa
hög kvalitet och driftsäkerhet. På det sättet kvalitetssäkras
varje komponent, delsystem och färdig produkt innan den
godkänns för leverans.
Även om Saab Seaeyes största kunder finns inom offshore-

industrin används även många system för militära tillämpningar och för forskningsändamål.
– Våra kommersiella kunder skiljer sig mycket från de
militära. Det handlar om i grunden helt olika tidsperspektiv
för affärer. Medan de kommersiella kunderna helst vill ha
leverans igår handlar militära affärer ofta om mångåriga
SPIRIT 2.2012
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”Vi ser till att så långt som möjligt ha en gemensam teknikplattform för att skapa synergier och
affärsmässiga fördelar inom organisationen”

Högst upp: Med hjälp av Visual
Factory, en online monteringsanvisning för allt som tillverkas av Saab
Seaeye, monterar Karen Mair en del
en undervattensfarkost.

Ovan: Ett Seaeye Cougarsystem redo
för leverans. En container med styroch kraftsystem, en undervattensfarkost och en anordning för att lyfta
Cougaren i och ur havet från fartyget.

Ovan t h: En Seaeye Falcon testas i
vattentanken före leverans.

Motst. sida: Monteringshallen
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projekt. För att kunna möta de olika kunderna på rätt sätt är
säljfunktionen inom Saab Seaeye delad i en kommersiell och
en militär gren, varav den militära i huvudsak verkar från
Linköping.
När det gäller teknologin däremot består de kommersiella
och militära produkterna till stor del av samma delar.
– Vi ser till att så långt som möjligt ha en gemensam
teknikplattform för att skapa synergier och affärsmässiga
fördelar inom organisationen, säger Dave Grant.
Genom att ha större delen av produktionen här i Fareham
skapas skalfördelar av den större volymen, men också möjlighet att ha personer som är igång hela tiden.
På produktionssidan arbetar personalen just nu med
övergången till arbetssätten Lean och 5S. Dessutom pågår
ett arbete med att införa så kallad Visual Factory, en online
monteringsanvisning för allt som tillverkas.
– Tidigare var det för mycket kunskap som bara fanns i
huvudet på människor. När vi nu inför nya tillverkningsprocesser garanterar vi samma kvalitet oavsett vem som
monterar ihop delen. Visual Factory håller även reda på vilka

kompetenser som de olika personerna har så att rätt person
jobbar med de delar som de har utbildning för, säger Dave
Grant.
Med världsledande produkter, över 55 procent av den kom-

mersiella världsmarknaden för elektriska undervattens-ROV
och över 650 levererade system är Saab Seaeye den spelare
som sätter standarden för vad kunderna kan förvänta sig av
en ROV. Men hur ser framtiden ut?
Förra året lanserades Sabertooth, en hybrid ROV/AUV
byggd på teknik från den militära farkosten Double Eagle
SAROV.
– Vi har sålt en för inspektion av en väldigt lång vattentunnel och vi ser redan möjligheter till ett närliggande
kontrakt. Detta gör att vi förväntar oss en efterfrågan på den
här produkten under de närmsta åren, både för kommersiella,
militära- och forskningsändamål. Mångsidigheten är ganska
enastående, särskilt när man tar in att farkosten kan finnas på
botten i upp till ett år utan att man behöver lägga resurser på
att ta upp och sätta i den hela tiden, säger Dave Grant.
SPIRIT 2.2012
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En dag på …

Kompositverkstaden

Varje dag processas impregnerad kolfiber till kompositdetaljer för Gripen, Airbus A320, Boeing 787 och RUAG Space. I Kompositverkstaden ångar det av
hög energi, minutiös ordning, yrkesstolthet och lagkänsla. Allt på samma gång.

Nya sätt att arbeta har sedan dess införts successivt. Nya
maskiner och nya verktyg och ett pusslande med arbetsmoment
för operatörer och arbetsstationer för att minimera bemanning
och slöseri med tid. Idag arbetar hela verkstaden enligt samma
struktur. 5S-arbete har införts på samtliga arbetsstationer. Ansvar fördelas så att alla känner sig delaktiga. Personalen roterar
mellan arbetsstationer och arbetsmoment och det finns en fast
struktur för arbetstider, raster och ledigheter.
– Vi måste upprätthålla en hög energinivå varje dag för att
leva upp till den nya strukturen. Det hjälper oss att hela tiden
vara på tå och göra vårt bästa, säger Anna Baglioni.

Text: Susanna Hjertonsson Foto: Christian Hagward

Att ha en tydlig målsättning är också något som är centralt i

det nya sättet att arbeta. Alla anställda vet hur Saabs övergripande strategi hänger ihop med verksamhetsplanen för avdelningen och vilka mätetal och mål som gäller.
– Målbilden som vi arbetar efter består av fyra delar som
mäts i en viss prioritetsordning, berättar Anna Baglioni. Dessa
är säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet – i den ordningen.
– Som chef måste jag hela tiden känna till nuläget, rapportera avvikelser och tillsammans med laget besluta om åtgärder,
berättar Anna Baglioni.
Alla inom verksamheten har dessutom ett ansvar för att
driva utvecklingen framåt genom att komma på förbättringar.
Det finns en tydlig struktur för förbättringsarbetet på gruppnivå med mål för hur många förbättringar som ska göras per år.
Varje operatör har även möjlighet att dokumentera de förbättringar han eller hon ser i sitt dagliga arbete.
– Nästa steg är hur vi kan dela med oss av förbättringarna
till andra avdelningar och funktioner inom Saab, fyller Patrik
Johansson i.

Christer Alsö lägger ut tunna ark av impregnerad kolfiber under den maskin
som sedan skär till delarna. Vissa detaljer skärs ut för hand men
de stora partierna till Boeings lastdörrar skärs av maskinen.

Vårt besök på Kompositverkstaden avrundas hos avdelningen

Anna Baglioni och Patrik Johansson visar upp den stora ugnen där
kompositdetaljerna härdas innan de levereras till Sammanbyggnad.

K

lockan 07.50 varje morgon möter Anna Baglioni,
chef för Kompositverkstaden sina medarbetare för
genomgång. Dessförinnan har produktionsledarna
genomfört sina morgonmöten med alla grupper i
verkstaden. Den dagliga styrningen är central för att
verksamheten ska fungera effektivt.
– Det är en stor förmån för mig som ledare att få träffa alla
varje morgon och stämma av läget. Vi pratar om hur gårdagen
gick och vad som ska göras under dagen, berättar Anna Baglioni.
I produktionen arbetar 85 personer varav 5 är produktionsledare. Här tillverkas kompositdelar till Airbus, Boeing, Gripen och RUAG Space. Här drivs även ett flertal forskningsprojekt i syfte att testa nya material och produkter. Verkstaden har
funnits sedan början av 80-talet men har de senaste fem åren
18
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genomgått stora omstruktureringar och förbättringar. Patrik
Johansson, produktionsledare för tillverkningen av skevroder
till Airbus A320 berättar:
– Vår leanresa började 2007 då vi började tillverka en ny
Saab-utvecklad design av skevrodren till Airbus A320. De
gamla skevrodren byggdes samman av sexton olika artiklar.
Den nya kompositboxen skulle byggas ihop till en artikel
och härdas vid en enda härdning till skillnad mot det gamla
utförandet där flera olika härdningssteg användes. Målet för
avdelningen var att öka produktiviteten med 100% från att
tillverka två kompositboxar per dag till fyra men med samma
bemanning. Det verkade vara en i det närmaste omöjlig uppgift– i efterhand kan vi se att vi inte bara klarade, utan även
överträffade de satta målen.

Sammanbyggnad dit kompositdelarna levereras. Här kan vi se hur
delarna byggs ihop till den färdiga lastrumsdörren till Boeing 787.
– Vi är inne i en tillväxtfas just nu där stora order från Boeing gör att trycket ökar även på oss, berättar Anna Baglioni.
Men det är svårt att rekrytera unga medarbetare till industriarbete idag. Jag önskar att fler kunde komma hit och se hur
fint och rent det är och vilken trevlig arbetsmiljö vi har här i
fabriken. Den största tillfredsställelsen är att se våra färdiga
produkter varje dag. När sedan Gripen flyger över området förstärks helhetskänslan och lagkänslan, avslutar Anna Baglioni.

Anna Baglioni uppdaterar den stora informationstavlan som har en central
plats i fabriken. Här följs säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet kontinuerligt upp.

FAKTA
Anna Baglioni, 35 år
chef för Kompositavdelningen inom Aerostructures.
Civilingenjör i maskinteknik från KTH. Anna har arbetat på Saab sedan hon
tog examen 2001. 2005-2008 jobbade Anna som kundrepresentant för
Gripen på Denel Aviation i Johannesburg, Sydafrika, där en del av Gripentillverkningen var förlagd. Anna arbetade senare som verksamhetschef för
kompositavdelningen i Sydafrika. Efter en omorganisation inom Saab i Sverige blev hon tillfrågad om att ta rollen som chef för Komposittillverkningen
och flyttade hem till Sverige.
– Inom Saab finns väldigt många möjligheter. Åren i Sydafrika var oerhört
utvecklande för mig, både i min yrkesroll och som människa.

Andreas Merenius från Sammanbyggnad visar den färdiga lastrumsdörren
till Boeing 787. Saab bygger tio stora lastrumsdörrar till Boeing i månaden
vilket motsvarar dörrar till fem flygplan i månaden.

SPIRIT 2.2012
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Arbetsliv

Surfa säkert!

Intrång i system och stöld av information blir allt vanligare. Dagens
teknik med fler mobila enheter ställer högre krav på hur vi som
individer agerar och hanterar företagskänslig information.

S

marta mobiler och surfplattor ger oss stora möjligheter att arbeta effektivare och mer flexibelt.
Men enligt en färsk rapport från datasäkerhetsföretaget Symantec är det hoten mot de mobila
systemen som ökar mest.
– Dagens teknik gör det möjligt att bli av med information
mycket snabbare än tidigare. Dessutom är det möjligt för i
princip vem som helst att med mycket små resurser vålla stor
skada även för organisationer som har mycket stora resurser.
Information som kommer i orätta händer kan förstöra förtroendet för vårt företag och vålla allvarlig skada under lång tid,
säger Joakim Brandberg, informationssäkerhetschef på Saab.

Text: Ola Jacobsen Illustration: Chrissie Abbott, Nu Agency

Enligt datasäkerhetsföre
taget Symantecs Internet

Security Threat Report ökar
riktade attacker mot företag
av alla storlekar. Dessutom
visar rapporten att angripare
i allt högre utsträckning
fokuserar på mobila enheter.
Särskilt Android-enheter är
utsatta, eftersom appar för
operativsystemet inte kontrolleras lika hårt som andra
operativsystem.
– Under 2011 ändrade
nätbrottslingarna taktik och
använder nu en kombination av alltmer sofistikerade
riktade attacker och attacker
som utnyttjar befintliga sårbarheter och sociala nätverk.
Framför allt har hackarna
utökat sitt urval och fokuserar nu på företag av alla
storlekar och olika typer av

personal. Dessa riktade attacker, tillsammans med ett ökande
antal mobila hot, visar att företag måste vara vaksamma när
det gäller att skydda sin information, säger Per Hellqvist,
säkerhetsexpert på Symantec.
För att undvika intrång i Saabs informationssystem och
stöld av information är det viktigt alla medarbetare skyddar informationen i mobilen eller surfplattan enligt samma metoder
som man skyddar den på vanlig dator.
– Det är viktigt att hantera information endast på de enheter
som är avsedda för informationsklassen ifråga och att bara ha
den information som man behöver för att göra sitt arbete vid
varje givet tillfälle tillgänglig, säger Joakim Brandberg, informationssäkerhetschef.
I den vanliga datorvärlden använder vi lokalt skydd av datorn,
autentiseringsskydd och säkerhetslösningar för att utbyta information. Datorerna är ofta skyddade bakom perimeterskydd,
som brandväggar och intrångsdetektering, medan det i den
mobila världen finns ett mer naivt synsätt när det gäller säkerheten. Det menar Jerker Löf, affärsområdeschef för Information Security på Combitech.
– Vi saknar paradoxalt nog de skyddsparametrar som våra
datorer är försedda med trots att mobilen ofta saknar krav på
autentisering, är mer exponerad för hot och risker än en dator.
Den är mer stöldbegärlig och lättare att tappa bort. Dessutom
kan appar installeras utan säkerhetskontroll och rutiner, vilket
medför att programvaror med skadlig kod lätt kan ta plats i
enheten. Dessa kan samla information om användaren, som
kontakter och positioner. Andra otrevligheter är trojaner och
spyware som används för att komma över information och ge
åtkomst till företagets interna nätverk, säger Jerker Löf.
För att bevara en hög informationssäkerhetsnivå är det
viktigt att tänka på samma sätt, oavsett om du sitter framför
datorn på kontoret eller på ett café med mobilen.
– Tänk också på att du inte får hantera Saabs företagshemliga information i några andra appar än de som är godkända för
ändamålet, säger Joakim Brandberg.

Tips
1. Lås telefonen med lösenord.
2. Sköt dina uppdateringar av
operativsystem och appar.
3. Använda bara av Saab
godkända appar för att han
tera företagshemlig informa
tion.
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4. Installera antiviruspro
gram. Det finns för iOS,
Android, Windows mobile.
Gratisprogrammen håller
dock inte alltid måttet.
5. Var försiktig med att ge
apparna kontroll över alla
rättigheter de frågar efter.
Innan du laddar ner appen får

du se en lista på rättigheter
som applikationen kräver.
Fundera på om du vill släppa
denna information till denna
tillverkare. Till exempel din
postion, att appen kan skicka
och läsa SMS/MMS, skicka
mail, skriva/läsa i kontakter.
Tvekar du på något i listan
ska du inte ladda ner appen.
SPIRIT 2.2012
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Innan de blev Saab

Del 2/4:
Den ständiga visionären

JAS 39 Gripen visas upp för allmänheten 1987.

Saab anniversary mark
Commissioned by Stefan De Flon
© Liedgren Design 2011 12 22

Saab Microwave köptes av Ericsson 2006 och
bildade 2010 tillsammans med Saab Avitronics
affärsområdet Electronic Defence Systems.
Radarverksamheten startades i Mölndal
1956 och utvecklade under 1970-talet det
markbaserade spaningsradarsystemet Giraffe.
På 1980-talet utvecklades vapenlokaliseringssystemet Arthur.

Lennart Nordh, Jocke Jetzén, Ceylon
Utterborn – uppvisningspiloter på
Parisutställningen 1971.

Text: Louise Bodén Foto: Saab

U

År 2000 köpte Saab Celsius och bildade bland
annat Saab Bofors Dynamics.
Bofors Järnbruk grundades 1646 i Karlskoga
och köptes 1894 av Alfred Nobel.
På 1960-talet började missiltillverkningen
med leverans av Robot 53 Bantam, en lätt
pansarvärnsrobot, till det svenska försvaret.
Vidare utvecklades Robotsystem 70, RBS
70, luftvärnsroboten som togs i bruk av det
svenska försvaret i slutet av 1970-talet och
som sålts till många länder.

När påven besökte Östergötland på 1980-talet
besökte han Saab och mottog en Saab 340-modell
målad i Vatikanens färger av Saab-Scanias VD Sten
Gustafsson.
– Han kysste marken när han steg av planet och
välsignade oss allihopa, berättar Tage Wennstrom
som var med vid besöket.
Påven var fascinerad av Saab 340 sedan
tidigare. När Crossair genomförde sin första passagerarflygning 1984 med Saab 340 så var påven
deras första resande.
Han var så begeistrad att han vägrade gå och
sätta sig när de skulle landa och han var med i
cockpit under hela landningen.
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”Många års forskningar och utvecklingsansträngningar ligger bakom det nya datamaskinsystemet,
som utgör något av det snabbaste och mest kompakta, som idag finns tillgängligt på marknaden för
datamaskiner. D21 representerar tredje generationen av datamaskiner, som framtagits vid Saab.”
– Ur ett pressmeddelande från Saab 1962

Den första europeiska storsatelliten, TD1.
Saabs första kontakt med rymdprojekt kommer i
början av 1960-talet då företaget lämnar offert på
en antennstyrning till Råö-observatoriet. Offerten
antas inte men 1966 får Saab en viktig roll i det
europeiska rymdsamarbetet då företaget levererar
TD-satellitens telekommunikationssystem.
Satelliten skjuts upp i mars 1972 och innebär ett
stort kliv in i rymdåldern för Saab-Scania. Företaget har skapat sig ett namn som en pålitlig och
framgångsrik partner inom rymdteknik.

nder perioden 1962-1987 bevisar Saab att företaget är den ständiga visionären.
Saab tar steget in i både elektronik- och rymdåldern. Företaget fusionerar med Scania-Vabis,
ett av de största företagsköp som genomförts i
Sverige. Dessutom utvecklas JAS 39 Gripen.
1965 byter Svenska Aeroplan Aktiebolaget namn till Saab
AB. Ändringen görs av praktiska skäl eftersom företaget
redan kallas för Saab.
I Linköping organiseras en ny division som får namnet
Datasaab. Datateknik och avancerad elektronisk utrustning
inom industrin står i fokus – Saab tar steget in i elektronikåldern.
1962 utvecklas D21, datasystemet som sedan används för
folkbokföring och skatteuppbörd av Sveriges länsstyrelser.
”De svenska maskiner som levererats till länsstyrelserna,
har visat sig vara IBM:s maskiner överlägsna.” rapporterar
divisionens ledning.
– I början av 1970-talet levererades de första datoriserade
bankterminalerna till hela det nordiska Sparbanksnätet.
Datasaab var revolutionerande under den här perioden säger
Lars Jagerfelt, ansvarig för omvärldsrelationer på Aeronautics.
– Det skrevs mycket om bankterminalsystemet i pressen,
både i Sverige och internationellt, och det visades upp på
mässor över hela världen, fortsätter han.
1969 står den stora fusionen mellan Saab och ScaniaVabis klar. Det är ett av de största företagsköp som någonsin
genomförts i Sverige. Köpesumman ligger runt 800 miljoner
kronor.
Anledningen till samgåendet är glasklar – ett bättre
utnyttjande av de båda företagens resurser, främst gällande
forskning, produktutveckling, produktion och exportförsäljning.
Marcus Wallenbergs djupa engagemang i de båda företagen är bakgrunden till fusionen som genomförs på hans
initiativ.

”Saab-Scania var i hög grad dr Marcus Wallenbergs verk”
sade dåvarande vd Sten Gustafsson i en minneskrönika vid
Marcus Wallenbergs bortgång.
– Det fattas många stora industripolitiska beslut under den
här tiden. Och fusionen var ett klokt drag av Marcus Wallenberg, berättar Lars Jagerfelt.
Viggen, som fått sitt namn efter Asaguden Tors blixt,
genomför sin jungfrufärd den 8 februari 1967.
Den första beställningen på 175 flygplan kommer 1968.
Vid premiärvisningen i Paris 1969 beskriver pressen Viggen som ”den största nyheten på det militära området.”
Till Parisutställningen 1971 kommer Saab-Scania med
fyra flygplanstyper – Viggen, Draken, Saab 105 och MFI-15.
I interntidningen VIPS, Vi på Saab, kommenteras framgångarna.
”Det var glädjande när Saab-uppvisningen började och
det visade sig att dels våra flygare kunde svänga så snävt och
vara inom synhåll, dels att deras program var så upplagt att
ett plan alltid befann sig över eller på banan framför publiken. Flygningarna och inte minst landningarna var också
mycket imponerande och renderade Saab-förarna en rungande applåd.”
I diskussionerna kring vilket plan som på sikt ska ersätta
Viggen säger riksdagsman Gunnar Björk, Centerpartiet,
”Militären vill ha en Mercedes och vi har bara råd med en
Folka.”
1980 bildas Industrigruppen JAS. Uppgiften är att definiera och offerera ett komplett JAS-plan som kan användas både
för jakt, attack och spaning av en och samma pilot.
När JAS 39 Gripen premiärvisas i april 1987 står det klart
att militären inte ska få en Folka. En imponerad Sven-Olof
Olsson, flygvapenchef, säger i sitt tal:
”En gammal erfarenhet är att vackra flygplan också är
effektiva. Jag har redan av det skälet anledning att se med
tillförsikt på JAS 39 Gripens fortsatta utveckling till ett operativt högvärdigt stridsflygplan.”
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Kompetens och karriär

Mångfald ökar
lönsamheten
På Saab ses inte mångfaldsarbetet som något utöver det vanliga. Det är
en del av företagets DNA. Mångfald gynnar tillväxten och därför satsar
Saab på att attrahera fler kvinnor. Det handlar helt enkelt om att ta till
vara på och komplettera med de talanger som finns– inte att exkludera.
Text: Susanna Hjertonsson Bild: Saab

I

Mia Nilsson, Head of Employer
Branding
– Kultur och attityd är viktiga
delar i mångfaldsarbetet. Det
måste drivas från toppen annars
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skapas inget förtroende längre ned
i organisationen. Saab fokuserar
på detta och idag har Saab 36%
k vinnor i koncernledningen.

en undersökning genomförd av Veckans Affärer rankades nyligen Saab som en av Sveriges bästa arbetsplatser
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I en tekniktung och
mansdominerad bransch består Saabs koncernledning av
36 procent kvinnor och om två år är målet att 30 procent
av Saabs chefer ska vara kvinnor.
– Det är koncernledningen som har satt målet som en del av
företagets strategi. Det finns bland annat definierat i vår affärsplan som följs upp varje månad, berättar Mia Nilsson, Head of
Employer Branding på Saab.
Det hela startade med att mentorskap infördes för att stärka
kvinnor i början av sin ledarkarriär och hjälpa dem att ta
klivet in i ledarrollen. Saabs koncernledning gav sedermera ett
uppdrag till deltagarna att föreslå ett mål och utforma det. De
gjorde ett gediget arbete genom att studera och ta fram förslag
på hur ett sådant mål skulle kunna se ut. Det blev grunden till
det beslut som koncernledningen och alla affärsenhetschefer
tog våren 2007. Flera färska studier visar att en jämställd organisation bidrar till ökad lönsamhet vilket ytterligare bekräftar
vikten av att prioritera dessa frågor.
Men att ändra en kultur och ett beteende tar tid. Under det
första året centrerades arbetet kring dialog och kulturseminarier och drevs som ett projekt med en ansvarig projektledare.
Idag är mångfaldsarbetet en del av företagets strategi och drivs
operativt på affärsområdesnivå.
– Vi har gjort stora framsteg där andelen kvinnliga chefer
har ökat från 13% till 21,6%. Vi är i princip halvvägs, men det
är alltid svårast att ta de sista, men ack så viktiga, stegen i ett
förändringsarbete, berättar Mia Nilsson.
Ett forum med så kallade 30/70-champions bildades 2010.
Deras uppgift är att driva frågan, dela med sig av sina erfarenheter och se till att målen nås. Det ska alltid finnas en huvudchampion i koncernledningen och just nu drivs det arbetet av

Lars-Erik Wige. Det finns även en utsedd champion för varje
affärsområde. 30/70-målet är satt för verksamheten i Sverige.
Mångfaldsarbetet drivs även i andra länder men beroende på
vilka utmaningar som finns riktar det sig mot olika grupper.
I Sydafrika förväntas företag som gör affärer med regeringen samt med företag och organisationer som ägs av staten
anta den mångfaldsutmaning hela landet står inför. De prioriterade grupperna är funktionshindrade färgade afrikanska och
indiska kvinnor. Just nu fokuserar Saab i Sydafrika på kompetensutveckling av egen personal och långsiktig kompetensförsörjning i form av traineeprogram för studenter för att på lång
sikt nå uppsatta mål för dessa grupper.
– Vi vill att det ska snackas om Saab och att kvinnor och
hög teknologi ska hänga ihop, fortsätter hon. När man talar
med människor utanför Saab så märks det att vi har kommit
långt i jämställdhetsarbetet.

Andel kvinnliga chefer i Sverige

Rekryteringen spelar en mycket viktig roll i jämställdhets

arbetet.
– I varje chefstillsättning måste minst en av kandidaterna
vara en kvinna, säger Mia Nilsson.
Det är också centralt att arbeta med employer branding och
den externa kommunikationen.
Anledningen till att Saab ligger långt framme på detta område tror Mia beror på att det är en central fråga för Saabs koncernledning. Både nuvarande och tidigare vd har stort intresse
för detta och har därigenom själva drivit på utvecklingen.
– Men vi måste göra mer. Vi måste våga tänka annorlunda.
Alla medarbetare på Saab har ett ansvar att utveckla mångfalden genom att driva frågan via våra egna nätverk. Det är
viktigt att dela med sig av sina positiva tankar om hur man har
det på jobbet. Det smittar av sig, menar Mia Nilsson.

Röster om mångfalden hos Saab

2007 var andelen kvinnliga chefer 13%. Nu ligger andelen på 21,6%.
Med 21,7% kvinnor i företaget ger det en nyckel på 1/1.
Andel kvinnliga chefer
Andel kvinnliga anställda
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Lena Olwing, vice Vd Saab
– Vi blir en attraktivare arbetsgivare genom större mångfald och
en mer jämställd arbetsplats kan
bidra positivt till lönsamheten.
Olikheter skapar dynamik och
driver affärerna som gör att vi når
resultaten.
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Lars-Erik Wige, Ansvarig 30/70
champion i företagsledningen.
– Arbetet fortgår med fullt
fokus inom hela koncernen. Det är
min övertygelse att vi kommer att
klara det, men det krävs ständigt
fokus på denna viktiga fråga.
Samtliga affärsområden har förbättrat sig sedan förra året.
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Personporträtt

På nätet

Det välgörande skrattet

Lyckad flygdag på
Malmen

Prestigefylld säkerhetsutmärkelse i Australien

Karen Hughes har arbetat på Saab i Australien i 13 år.
Under den perioden har hon haft inte mindre än elva roller och
huvudkontoret i Adelaide har gått från 80 till 400 medarbetare.
I nuvarande rollen som Program Growth Manager för Through
Life Support Program får hon verksamheten att växa och hon
har infört skrattet som ett bidrag till välgörenhet.

– Vi har jobbat på ett anbud under ett
års tid, ett projekt som jag har drivit. För
några dagar sedan fick vi veta att vi är den
valda partnern. Nu återstår att förhandla
detaljer i kontraktet men att det blir affär
står klart. Det är en suverän känsla för mig
och hela teamet att bli utvalda efter ett års
hårt arbete. Vi har gjort ett bra jobb, säger
Karen Hughes. TLS står för Through Life
Support och omfattar bland annat service
och underhåll av den Australiensiska flottans och arméns system.
– Min uppgift är att få verksamheten att
växa. Både genom att erbjuda befintliga
tjänster till nya kunder men framförallt att
utveckla nya tjänster till befintliga kunder.
Utmaningen ligger i frågan: Vad är det
som ni ännu inte kan få av oss, vad skulle
ni behöva, vad saknas?
Hon berättar att hon tycker mycket om
den variation som hennes roll innebär.
Den innehåller både analys och en rejäl
dos bakgrundsarbete samtidigt som det
är en slags säljroll med många externa
kontakter.
– Konferenser med branschen, kunder
och medarbetare är värdefulla. Det är
otroligt givande att samlas och diskutera
förutsättningarna för försvaret och inte
minst att blicka in i framtiden, att prata om
visioner, hur kommer vår verksamhet att
se ut tio år framåt i tiden?
Karen Hughes har arbetat på Saab i 13
år. Under den perioden har hon haft många
olika roller och antalet medarbetare på huvudkontoret i Adelaine har vuxit kraftigt.
– När jag började på företaget var det
i en stark tillväxtfas. Vi har lyckats att
behålla fokus i verksamheten hela vägen
fram till det som Saab är idag. För mig
som ofta behöver nya utmaningar har
företaget hela tiden kunnat erbjuda något
nytt och utvecklande. Från början var vi
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Saab fick nyligen ta emot priset för Bästa
integrerade säkerhetslösning för sitt säkerhetssystem på ett fängelse i den australiensiska delstaten Queensland. Priset har
som mål att lyfta fram betydande insatser
inom säkerhetsbranschen och utmärkelsen
i kategorin Integrerad säkerhetslösning

Combitech vinner
nytt ramavtal
Karen Hughes

som jobbade här lite av en familj och det är
vi på sätt och vis fortfarande. Människor
bryr sig om varandra. Jag tycker om att
jobba på Saab.
Karen är också initiativtagare till ett
välgörenhetsprojekt. En fredag varje
månad går de som vill utklädda till jobbet
enligt ett förutbestämt tema, till exempel
Black Friday. Det är upp till var och en att
tolka temat som de vill men syftet är att
locka till skratt. Den som skrattar skänker
en valfri summa till välgörenhet.
– Det är mellan fem och tio personer
som satsar ordentligt på sin kostym varje
gång och de är svåra att motstå. Vi vill få
medarbetarna att skratta – det är viktigt att
skratta!

Aktuell: TLS Program
Growth Manager på Saab
i Adelaide, Australien
Ålder: 44
Utbildning: Examen i
datavetenskap, Computer
Science Degree
Familj: Gift med Ben. Två
katter, Libby och Declan
Fritid: Simmar och umgås
med familjen, reser i år
till Tyskland, Sverige och
Danmark
Läser: Science fiction.
Just nu George R. R.
Martins A Storm of
Swords
Drömmar:
– Jag hade en dröm och
den har jag förverkligat…
att en gång äga en cab
riolet. Jag har en Mazda
MX5, silvermetallic. Nu
önskar jag mig bara att
få vara glad, och frisk när
jag blir äldre.

Över 16 000 Saab-medarbetare med
anhöriga trotsade det kyliga och blåsiga
vädret och besökte Malmen under flygdagen den 2 juni. Dagen bjöd bland annat på
utställningar och flyguppvisningar. Många
passade också på att besöka Flygvapenmuseum.
Göran Berlemo, Saabs projektledare
för flygdagen, var nöjd med arrangemanget:
– I stort fungerade det bra under
dagen. Vi hade en lång matkö under en
kortare period när många ville äta lunch
vid samma tid. Suget efter kaffe i det
kyliga vädret var också stort och det blev
periodvis köer även här. Jag hoppas att
alla hade en trevlig dag på Malmen och
jag vill även passa på att tacka alla de som
varit med och arrangerat och bidragit till
att allt fungerade så bra.

I början av april vann Combitech ett ramavtal
kring utbyggnaden av norska nödkommunikationsnätet Nødnett. Uppdraget är en
milstolpe i Combitechs etablering i Norge
och kan komma att engagera ett stort antal
konsulter de närmaste åren. Combitech
var delaktigt i uppförandet av svenska
motsvarigheten till Nødnett, Rakel, som
pågick mellan 2006 och 2010. Liksom Rakel
kommer Nødnett att bygga på Tetrateknik,
en europeisk teknisk standard som används
inom många länder, bland annat resten av
Skandinavien och Finland, för kommunikation rörande skydd och säkerhet.
– Ramavtalet omfattar Combitechs
hela bredd och vi räknar med att på sikt få
leverera tjänster från alla tre divisionerna. Tre
företag har ramavtal inom varje position, så
vi är konkurrensutsatta vid varje förfrågan. Vi
har hållit en första presentation för kunden
och nu börjar förfrågningarna komma in. Jag
vill trycka på att det här är en möjlighet för
Combitechare som vill jobba i Norge, säger
Ulf Lepp, projektansvarig på Combitech.

delas ut till den organisation som bäst har
visat prov på både innovation och framgång
i integrationen av elektroniska säkerhetssystem.
– Den projektgrupp på Saab som har
designat, utvecklat, installerat och driftsatt
det elektroniska säkerhetssystemet, Saabs
OneViewTM Security Management System,
vid Southern Queensland Correctional Centre, får den här utmärkelsen för sitt arbete
och engagemang. En stor del av framgången kan tillskrivas Saabs goda samarbete
med byggmästaren, Baulderstone Queensland, och Queensland Government’s
Corrective Services and Project Services
units, säger Dean Rosenfield som är chef
för Saab Security Pty Ltd.

Bilden berättar

Lisa Nigran från Barracud klädd i en så kallad
SOTACS (Special Operations Tactical Suit).
Dräkten väger 2,6 kilo och eftersom materialet
inte suger åt sig vatten blir den inte tung när den
utsätts för väta. Den är också väldigt luftig vilket
håller soldaten sval.
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En liten pryl som gör stor skillnad
När det gäller exempelvis missiler, sikten,
antenner, radar och kameror är stabiliteten avgörande. Därför används gyron
för att skapa stabilisering även under de
tuffaste förhållanden.
Saab har över 40 års erfarenhet av att
tillverka gyros. De senaste tio åren har
fokus legat på att designa och tillverka
gyron baserade på fiberoptisk teknologi,
Fiber Optic Gyros (FOG).
Gyrot är en central och viktig del i
mängder av både Saabs och andras
produkter och plattformar: helikoptrar,
flygplan, robotsystem, stridsvagnar och
missiler. Totalt har Saab producerat över
350 000 gyroprodukter för olika applikationer.
– Förenklat handlar våra applikationer
i de flesta fall om att mäta hur snabbt
någonting roterar, för att på så sätt kunna
kompensera rörelsen, säger Håkan Andersson, Senior Market and Product Manager på division Avionik inom Electronic
Defence System.
Saabs gyro är en analog sensor av

absolut rotationshastighet, och den kan
ses som uppbyggd av två delar: En del
innehållande de fiberoptiska komponenterna och en del med signalbehandlingselektronik. Funktionen är baserad
på den så kallade ”Sagnac-effekten”, det
vill säga att ljusets förflyttningstid genom
ett cirkulärt media i ett roterande system
är beroende av rotationshastigheten och
dess rotationsriktning.
Ljus genereras i en speciell lysdiod som
kallas SLD. Ljuset från dioden förs över
till en ljusledande fiber och via kopplare
delas ljuset upp i två lika stora delar som
förflyttar sig i motsatta riktningar genom
en fiberspole. När gyrot roterar kommer
den ena av strålarna att få en längre bana
och den andra en kortare, vilket ger en
fasskillnad som kan mätas.
– Ett gyro kan exempelvis användas
för att hålla eldröret på en stridsvagn helt
stilla, trots att vagnen skumpar fram över
oländig terräng, säger Håkan Andersson.
Själva sensorn är kärnan i produkten.

För olika applikationer kan kapslingen
sedan se olika ut, liksom kablage, mätområde och bandbredd. Tack vare den
mångåriga erfarenheten och en produktanpassad organisation är Saab bra på
att snabbt ta fram en kundanpassad
produkt.
– Oftast vill kunden köpa en komplett
enhet innehållande flera sensorer och
inbyggd kraftelektronik. Vi har ett antal
standardprodukter men ofta får vi önskemål om större eller mindre anpassningar,
som till exempel att specialdesigna apparathuset för att passa respektive kunds
specifikationer precis. Den ingående
elektroniken är så modulärt uppbyggd att
vi oftast kan integrera denna med endast
smärre kundanpassningar, säger Håkan.
Utöver konstruktion och montering av
gyroprodukter utförs en omfattande testverksamhet – både för kvalificering av nya
konstruktioner, men också för att möta
kraven på leveransprovningsresurser.
Saabs gyroteknik används också i
civila applikationer med höga prestandakrav. Ett exempel är avancerade städrobotar för simbassänger och äventyrsbad. Där är det dock inte stabiliseringen
som är det viktigaste, utan navigationen.
Med hjälp av det fiberoptiska gyrot kan
städroboten arbeta efter ett visst mönster
för att kunna städa botten på så kort tid
som möjligt.
– Gyroteknik används också i exempelvis digitalkameror, tv-spel och smartphones. Vi följer utvecklingen inom dessa
områden mycket noga, även om det där
handlar om betydligt enklare varianter än
det Saab sysslar med, säger Håkan.

