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huR kaN saab vaRa så bRa?  Den frågan 
får jag ofta av politiker och representanter från 
flygvapen och industrier runtom i världen. De 
förstår inte hur Saab från lilla Sverige kan slåss 
om affärer på mångmiljardnivå. Genom att bygga 
vidare på Gripen C/D, ett vinnande koncept som 
kommer att flyga i flera decennier till, har Saab 
skapat ett unikt flygplan, Gripen E. 

I E-versionen har Saab bevarat essensen i  
Gripensystemet – prestanda i toppklass kombinerat 
med oöverträffat låg livscykelkostnad – och  
adderat en mängd nya och förbättrade funktioner.  
Detta drar till sig ett stort intresse och nu arbetar 
vi med att få kontrakt på plats, konstruktioner 
färdiga, första provflygplanet i luften och första 
leverans i tid.

På Saab finns många kloka och hängivna  
människor som utvecklar, bygger och marknads-
för världens just nu bästa fighter. Den respekt jag  
alltid möter under mina resor som representant 
för Saab vill jag här skicka vidare till alla med-
arbetare. Utan era insatser hade framgångarna 
med Gripen inte varit möjliga. 
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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 över 14 000 medarbetare. 
Försäljningsintäkterna uppgick 2013 till cirka 24 miljarder kronor, varav cirka 28 procent 
var relaterat till forskning och utveckling.



4 S P I R I T 2 · 2014

tEXt Karin Strand  FOtO Saab och Getty Images

notiser ” En ansvarsfull exportpolicy och ett aktivt arbete mot 
korruption är högt prioriterade hållbarhetsfrågor.”  

11,9
Den svenska exporten av

försvarsmateriel uppgick 2013 till 11,9 
miljarder kronor. (Källa ISP) 

miljarder

PoPUlärt mötesforUm
 Flera produktområden inom Saab 

arbetar med användargrupper för att ge 
kunder möjlighet att utbyta erfarenheter. 
Surface Radar Solutions har sedan åtta 
år en användargrupp kring ytradar-
systemet Giraffe.

–Vår användargrupp är inte ett mark-
nadsföringsforum utan ett uppskattat 
erbjudande till våra kunder att träffas 
och diskutera Giraffe, vilka erfarenheter 
de har av systemet och vilken utveckling 
de vill se, berättar försäljningschefen 
Leif Norberg.

Eftersom Giraffe i huvudsak köps av 
militära myndigheter, träffas gruppen på 
militära anläggningar runt om i världen.

–Vi är värdar, men det är kunderna 
som är talare och fritt väljer vilka aspek-
ter de vill ta upp utifrån olika teman som 
Saab har definierat och förberett. Vi
jobbar även med workshops i mindre 
grupper, säger Leif Norberg. 

Det senaste mötet ägde rum på flyg-
basen i Evreux i norra Frankrike med 
50-talet delegater från åtta olika länder.

Marie Trogstam, ansvarig för samhällsfrågor

Först den självklara frågan, 
hur känns det?
Självklart är jag mycket glad 
och stolt över vad vi som grupp 
lyckades åstadkomma under 

de 17 månader uppdraget varade. Ut-
märkelsen är ett erkännande av alla de 
i Australien, Sverige och Storbritannien 
som har bidragit till projektets framgång. 
I utbildningen användes Saabs tränings-
system C – IED [Counter – Improvised 
Explosive Device] vi lär alltså ut hur solda-
ter hittar och oskadliggör hemmagjorda 

bomber som används av terrorister och 
gerillastyrkor.

vilka är utmaningarna under utbild-
ningen av soldater?
Förmågan att uppmuntra och utvärdera 
individens och gruppens prestationer är 
av avgörande vikt. En stor utmaning blev 
att introducera träningssystemet, som ger 
objektiv återkoppling till dem som tränar. 
För de flesta är det naturligt att ta avstånd 
från teknik som fokuserar på svagheter.  
I stället lyfte vi fram och uppmuntrade 

det som soldaterna utförde korrekt. Först 
därefter tittade vi på vad de behövde för-
ändra och förbättra.

vilket är ditt nästa uppdrag?  
Eftersom Australien nu drar tillbaka sina 
trupper från Afghanistan förlängdes inte 
vårt uppdrag där. Men vi undersöker 
andra marknader som kan vara intresse-
rade och det finns visst intresse här i Asien 
och Oceanien. Dessutom arbetar jag med 
affärsutveckling inom ramen för hela vårt 
tränings- och simuleringserbjudande.

tre frågor till….
…saabs Neil Patrick som har belönats med medaljen australian Operational service för att han har lett australiska 
försvarets utbildningsgrupp för bekämpning av improviserade sprängmedel i afghanistan.
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25,1%
av Saabs chefer är kvinnor.
Målet är att nå 30 procent
under 2015.

sUPPort i södra medelhavet
 under april fick ett av den svenska 

kustbevakningens flygplan support av 
Saab under ett uppdrag i södra Medel-
havet. Kustbevakningen arbetade för EU:s 
säkerhetsmyndighet Frontex med  
att bevaka unionens yttre gräns.

De flygningar som görs söder om Sici-
lien är inte längre till för att vakta gränsen 
utan för att kunna ingripa vid sjönöd.

– Kustbevakningen bidrog med piloter, 
operatörer och ledningspersonal medan 
vi hade minst två man på plats med upp-
gift att sköta underhåll och support av 
planet, berättar Bo Söderling, platschef 
vid affärsenheten  Air i Nyköping. 

Det aktuella flygplanet, Dash 8-Q300, är 
tillverkat i Kanada av Bombardier och har 
därefter specialutrustats av Field Aviation.

– Vi har sedan verksamheten startade 
haft uppdraget från Field Aviation att 
sköta underhållet av Kustbevakningens 
tre plan och arbetar på att utverka ett nytt 
underhållsavtal från 2016. Planen flyger 
säkert i 20 år till, men utrustningen förvän-
tas fortlöpande uppdateras och bytas ut, 
vilket innebär nya modifieringsarbeten för 
Saab, säger Bo Söderling.

många PlUs med led-lamPor
 under de kommande 5 till 7 åren byter 

Saab successivt ut all sin belysning mot  
LED-lampor, med start i Sverige. Det handlar 
om lampor som lyser upp en miljon kvadrat-
meter fastighetsbestånd, både kontor och 
verkstadslokaler. 

– När hela projektet är genomfört har vi 
halverat förbrukningen av belysningsel. Även 
om initialkostnaden är hög, innebär det stora 
besparingar på sikt, uppger Thomas 
Stenström, fastighetschef för Södra 
Sverige. 

I dag finns det lågenergilampor som ger 
ett lika varmt sken som traditionell belys-
ning. Ergonomiskt blir det alltså 
ingen skillnad.

Ytterligare ett plus är att Saab 
med bytet slipper både kvicksilver och 
UV-strålning, vilket sedan tidigare varit ett 
krav i delar av tillverkningen.

fokUs På kvinnligt ledarskaP
 saab sponsrar det  

globala ledarskaps- 
programmet Women Up 
och deltar även med två 
mentorer och fyra adepter. 

– Det känns inspirerande 
att träffa så många duktiga ledare, säger 
Ellen Molin, biträdande programchef 
för Gripen och som deltar i programmet 
under 2014.

 – Nätverket är ovärderligt och model-
len att arbeta i mindre grupper gör att vi 
kan dyka djupt ner i frågeställningarna. 
För mig personligen har det varit värde-
fullt att titta närmare på de utmaningar 
jag som ledare har både i dag och i fram-
tiden, säger Ellen Molin.

Grunden till Women Up lades 2011 när 
USAs förra utrikesminister Hillary Clinton 
grundade organisationen International 
Council on Women's Business Leader-
ship i syfte att lösa bristen på kvinnor i 
ledande positioner.
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Prof ilen TexT MIchael MIlleR  FoTo DavID ReveTTe

Jag har fortsatt att 
arbeta med tekniska 

frågor eftersom det är 
något jag trivs med och 
är duktig på. Det i sig 
gör mig till en bättre 

ledare.
Jenifer Herman,

Ansvarig för programvaruutveckling

lla sOm FlyGER är måna om att säkerheten fungerar.  
Jenifer Herman har i närmare 20 år utvecklat verktyg som 
ger flygledarna full kontroll på allt som händer i luften och på 
marken. Hon arbetar med Saabs programvaruutveckling åt den 

amerikanska luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration 
(FAA) och leder en grupp på nio medarbetare.

Ett av de största projekt hon har drivit är detektorsystemet ASDE-X, 
vilket står för Airport Surface Detection Equipment, modell X.

– Sedan 2001 har vi installerat marksäkerhetssystem på 35 av de 
största flygplatserna i USA. Vi jobbar med många olika sorters sensorer 
och radar. Vårt multilaterala system på flygplatsen tar emot radio- 
sekvenser från flygplanen, och från dessa signaler kan vi beräkna mycket 
exakta positioner. Dessa koordineras med flygbolagens färdplaner och 
därefter tar Saabs programvara fram exakta nulägesbilder både på mar-
ken och i luften. Ett säkerhetsprogram ger flygledarna både auditiva och 
visuella varningar om potentiella risksituationer,  
säger Jenifer Herman. 

Ett annat projekt är Precision Runway Monitoring – Alternate, ett 
system som för närvarande installeras på en flygplats i Detroit i USA. 

– Systemet är till för flygplatser där landningsbanorna ligger nära 
varandra i parallella spår. Det säkerställer att flygplanen är kvar på sina 
platser i luftkorridoren när de kommer in för landning. Systemet ger 
en mycket exakt positionering i upp till 65 kilometer. På så sätt kan vi 
öka trafikflödet, säger Jenifer Herman.

dEt sENastE PROjEktEt för nio mindre amerikanska flygplatser 
är ett övervakningssystem kallat Airport Surface Surveillance Capa-
bility. Det omfattar inte radar för markrörelser utan behandlar endast 
information från flygplan och fordon för att förbättra säkerheten på 
landnings- och taxningsbanor. 

Jenifer Herman blev tidigt intresserad av högteknologiska frågor. 
Hon studerade på Clarkson University, som är känt för sina teknik- 
och ingenjörsutbildningar och arbetade för General Electric under och 
efter collegetiden. I samband med en rad omorganisationer blev hon 
först anställd inom Martin Marietta och därefter Lockheed Martin, ett 
av världens största företag inom försvarsindustrin. 

Under 1995 rekryterades Jenifer Herman till tillväxtföretaget Sensis, 
som gör Air Traffic Management-lösningar och som förvärvades av 
Saab 2011. 

Under alla år i den mansdominerade teknikbranschen anser Jenifer 
Herman att hon har fått en rättvis behandling, men visst har hon varit 
tvungen att visa vad hon går för. 

– Jag har fortsatt att arbeta med tekniska frågor hela tiden eftersom 
det är något jag trivs med och är duktig på. Det i sig gör mig till en 
bättre ledare, säger Jenifer Herman. 

Jenifer Herman leder en grupp 
programutvecklare i Syracuse 
som förbättrar säkerheten på 

amerikanska flygplatser.

Programmerad

trygghet
a
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Namn: Jenifer Herman

ålder: 53

bor: Syracuse, 
New York, USA

befattning: Ansvarig för 
programvaruutvecklingen för 
FAA-programmen

Familj: Man och två döttrar 
(22 och 16)

Fritid: Drejar lergods i egen 
keramikverkstad.

Personligt

entrePrenöranda

 jenifer herman är en av 
nio seniorspecialister i Syra-
cuse. De har blivit utvalda för 
sitt uthålliga arbete med att 
utveckla högteknologiska 
lösningar. Gruppen, som kallas 
Senior Fellows, har till uppgift 
att höja den tekniska nivån och 
öka konkurrenskraften hos 
företagets medarbetare och 
produkter. De driver flera  
projekt varav ett har det ut-
talade målet att skapa en intern 
entreprenöranda.
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tema

Genombrott
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Genombrott

Det finns goda affärer – och så finns det goda 
affärer som kan ändra framtiden. När historien 
om Gripen skrivs kommer 2013 att lyftas fram 
som året då Saab fick ny luft under vingarna.
TexT GabRIella SkölDenbeRG  FoTo Saab och chRISToffeR loMfoRS
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öRRa åREt började omtum-
lande för medarbetarna på 
Saab. Försvarets materielverk 
(FMV) beslutade att låta Saab 
utveckla nästa generation 
stridsflygplan, Gripen E. Fram 
till år 2026 ska 60 Gripen E 
produceras, med en första 
leverans planerad till 2018. För 
Ulf Nilsson, chef för pro-

duktenheten Gripen, och hans medarbetare 
medförde beställningen en tempoväxling:

– Avtalet med FMV innebar en otrolig 
nytändning. Man kunde nästan ta på energin. 
Vi hade tur att snabbt kunna rekrytera 
kompetent personal; vi gick från cirka 700 
personer till 1 500 på ett par månader inom 
Gripen E-projektet. Det första provflygplanet 
ska vara redo att testflygas under 2015 och 
redan i dag finns en demo-version. 

Parallellt med utvecklingen av Gripen E 
förstärks produktionsorganisationen kring 
Gripen C/D, den nuvarande versionen av  
Jas 39 Gripen.  

– Vi har sett över vilka kompetenser vi 
behöver för att möta kundernas behov, till 

exempel inom radarsystem och integration 
av vapen. Tendensen går mot att vi gör 
mindre utvecklingspaket men med snabbare 
lanseringar. Vi ska bli ännu mer flexibla, säger 
Ulf Nilsson.

Svenska staten är även i fortsättningen 
Saabs främsta kund, men 2013 ökade intresset 
för Gripen runt om i världen. Bland annat 
togs flera viktiga steg närmare en försäljning 
till Brasilien. Där återstår detaljer i kontrakts-
förhandlingen. 

 – Det betyder mycket när Brasilien, som 
har råd att välja det bästa, satsar på Saab. Får 
vi dem som kund kommer det att bli riktigt 
viktigt för framtiden, säger Ulf Nilsson.

Han framhåller systemets flexibilitet.
– Att Gripen har en prestanda i världsklass 
får vi gång på gång bevisat i olika övningar, 
som till exempel Red Flag i USA. Vi är också 
unika i och med att designen har utvecklats i 
kombination med prismedvetenhet, vilket till 
exempel resulterat i att man kan byta motor 
på en timme.  Att våra duktiga leverantörer 
även finns på andra plattformar ger oss  
volymfördelar och blir kostnadseffektivt, 
säger han. 

f

Avtalet med FMV innebar 
en otrolig nytändning. Man 
kunde nästan ta på energin.

Ulf Nilsson,
produktchef

folkomröstning i sChWeiZ

det schweiziska folket röstade den 18 
maj nej i en folkomröstning om en upp-
handling av Gripen genom den så kallade 
Gripenfondlagen. Resultatet innebär att 
upphandlingsprocessen för Gripen E i 
Schweiz har avbrutits. 
 Intresset för Gripen runt om i världen 
fortsätter dock att öka samtidigt som 
Saabs arbete med Gripen E-programmet 
fullföljs.

 Inom ramen för det industriella sam-
arbetsprogrammet har över 500 avtal 
tecknats med 125 schweiziska företag. 
Saab kommer att fortsätta att samarbeta 
med schweiziska företag och befintliga 
kontrakt hedras i enlighet med gällande 
villkor. 
 Saab är ett starkt och väl positionerat 
företag inom försvarssektorn och de 
finansiella målen för 2014 kvarstår. 

tema
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På den taktiska 
indikatorn visas 
information som 
rör navigeringen 
och information om 
uppdraget. Denna 
information ligger 
överlagrad ovanpå en 
elektrisk karta som 
går att skala.

här syns data
från radar och andra 
sensorer. Överlagrat 
denna data visas 
skjutgränser för 
vapen.

På den genom- 
skinliga skärmen 
syns flygdata, 
styrkommandon 
och målinformation 
överlagrat på 
omvärlden på 
samtliga höjder.

den primära 
panelen för kom-
munikation. Här får 
piloten information 
gällande besluts-
stöd, navigering 
och målsökning. 
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tema

Låg 
LivscykeLkostnad
framförhållningen inom support och underhåll ger en god totalekonomi för gripensystemet. 

” Vår underhållstid i 
förhållande till flygtid 
är hälften jämfört med 
andra tillverkares.”
Anna Fröjd, programchef 

äGEN tIll låG livscykelkostnad 
går via smarta supportlösningar. 

– Det lyckas vi med tack vare 
det långsiktiga tänkandet som 
finns inbyggt i Gripens DNA, säger 
programchef Anna Fröjd. Gripen-

planen är konstruerade för att vara lätta att 
underhålla.

När ett Gripenplan flyger runt i världen 
följer två tekniker med, medan andra strids-
flyg behöver tre gånger så mycket personal 
och material. Fördelarna framgick när den 
svenska försvarsmakten under 2013 deltog i 
fredsuppdrag i Libyen.

– Målet är att minimera tiden från att 
piloten går ner för landning, planet tankas 
och eventuella fel åtgärdas, till dess planet är 
uppe i luften igen. Vår underhållstid i förhål-
lande till flygtid är hälften jämfört med andra 
tillverkares, säger Anna Fröjd. 

En framgångsfaktor är samarbetet mellan 
olika avdelningar. Där många leverantörer 
först designar flygplanet, sedan säljer det och 
först i tredje hand löser underhållsbehovet, 
arbetar Saab med alla delar redan från början.

– Med rätt lösningar för support och  
underhåll kan våra kunder genomföra snab-
bare och effektivare operationer och med 
Gripen E tar vi det ytterligare ett steg längre, 
säger Anna Fröjd. 

Saab utvecklar till exempel ett system som 
underlättar hanteringen av stora mängder 
tekniska data och anpassar denna för olika 
situationer. 

– Det kan exempelvis innebära att den 
som ska byta ett hydraulsystem får kompletta 
underhållsinstruktioner i sin läsplatta, i stället 
för att behöva leta på flera olika ställen. Det 
gör det lättare att planera vilka reservdelar 
som behövs, vilket i förlängningen förkortar 
tiden från att planet landat till att det kan tas 
upp i luften igen. 

Utöver arbetet med att utveckla nya 
 lösningar hoppas Anna Fröjd och hennes  
kolleger kunna bredda sitt erbjudande:

– Eftersom vi arbetar med många olika 
plattformar har vi kompetens att ta större 
åtaganden för våra kunder än vi gör i dag. 
Då skulle vi kunna sänka kostnaderna i den 
operationella fasen ytterligare, säger hon.

v
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 Gripen är ett stridsflygplan med så 
kallad multi role-förmåga, vilket innebär 
att ett och samma flygplan har förmåga 
inom jakt, attack och spaning. Gripen 
kan byta roll i luften genom att piloten 
snabbt ändrar flygplanets konfiguration 
och förmåga. 

 Flygplanet kan starta från och landa 
på en asfaltsbelagd väg på en sträcka så 
kort som 500 meter. Klargörning, med 
full beväpning och bränsle, görs av fem 
värnpliktiga och en tekniker på bara tio 

minuter, och ett komplett motorbyte kan 
genomföras på under en timme. 

 den tredje generationen av Gripen 
(Gripen NG, även känd som Gripen E/F) 
har dramatiskt ökad prestanda och är 
ett toppmodernt stridsflygsystem med 
mycket avancerad förmåga.

 De drivande förändringarna har varit 
att öka inre bränsle, lastförmåga och 
dragkraft samt att förnya och förbättra 
sensorerna i form av radar, IRST – Infrared 
Search and Track  [infraröd målinmätning] 

och EW – Electronic Warfare [motmedels-
system] med tillhörande beslutsstöd och 
HMI – Human-Machine Interface [pre-
sentation och manövrering].

 den maximala dragkraften har ökat till 
98 kilonewton, antalet pyloner har ökats 
från åtta till tio, och startvikten har stigit 
från 14 ton till 16,5 ton. Gripen E/F är 
också bland annat utrustat med ett nytt 
radarsystem, ett nytt landningsställ och 
ett nytt avioniksystem [datorer och data-
bussar med tillhörande programvara].

avanCerad förmåga

2 · 2014

NäR EN stat väljer Gripen ökar intresset 
bland grannländerna. Östeuropa, Syd-
amerika och Sydostasien är tre regioner där 
affärsintresset är starkt.

Tjeckiens val av Gripen har till exempel 
öppnat ögonen på Slovakien och Kroatien, 
och på andra sidan Atlanten har Brasiliens 
väg mot ett avtal ökat frekvensen av för-
frågningar från sydamerikanska stater.

Kaj Rosander, försäljningsansvarig, lyfter 
fram tre skäl till det stora intresset i den 
sydostasiatiska regionen:

  Det finns en stor mängd stridsflygplan 
som är på väg att bli föråldrade. Malaysia 
och Filippinerna är exempel på länder 
som har amerikanska och ryska flygplan 
som måste ersättas under de kommande 
decennierna. Det gör att det finns en stor 
potentiell marknad.
  Den ökande kostnadsmedvetenheten ger 
Saab ett försprång.  Numera talar man 
inte bara om prestanda utan även om 
livscykelkostnad och även där har Gripen 
ett rejält övertag.
  Saabs strategi att förmedla kunskap till 
sina kunder. När de här länderna tidigare 
har köpt från andra tillverkare har de 
bara fått flygplanet, men inte kunskapen 
och tekniken, och därmed har de inte 
kunnat sköta till exempel underhållet på 
ett effektivt sätt.

växande
intresse i
sydostasien

 Läs mer om thailändska försvarets integrerade lösningar på sidorna 20-22.

  En femtedel av strukturen i en Gripen 
är tillverkad av kolfiberarmerad plast 
[komposit].
  Gripen består av cirka 60 000 kompo-
nenter, nitar och bultar oräknade.
  Flygplanskroppen [skrovet] består av 
fem större byggenheter plus vinge, fena 
och nosvinge, sammanlagt cirka 15 000 
egentillverkade detaljer sammanfogade 
av cirka 80 000 nitar.

  400 apparater finns ombord, varav  
40 datorer.
  Det behövs 27 000 specialritade verk-
tyg för att bygga en Gripen.
  Datorerna omfattar mer än 1,5 miljoner 
rader källkod.
  När Gripen C/D tillverkas behövs 70 000 
pappersritningar. För Gripen E är allt 
underlag datorbaserat.



skräddarsydd säkerhet
TexT kaRIn STRanD  
ILLUSTRATIoN GRahaM SaMuelS

safe – WorkfloW management
Ett webbaserat system som

loggar allt som rör den intagna klienten 
från polis och arrest, via häktningsbeslut 

och förhandlingar, till domslut.

onevieW – seCUrity system
System som ger en operatör möjlighet 

att styra alla dörrar och hissar i 
byggnaden samt hantera larm från 

exempelvis överfallsknappar.

rakel
Sveriges nationella 

kommunikationssystem för 
samverkan och ledning.

åklagarmyndigheten

 saabs civila erbjudande för säkerhet och övervakning består 
av flera produkter som kan interagera och på så vis erbjuda totala 
lösningar. Lösningarna kan sedan skräddarsys för att täcka 
många kunders varierande behov. 

 Några av huvudfunktionerna i systemet är kommunikation, 
beslutsstöd, resurshantering, planering och omvärldsbevakning.  

 Lösningarna används för att hantera säkerheten på Kriminal-
vårdens häkten, vid SOS Alarms larmcentraler, som resurs-
hantering och säkerhetssystem på Arlanda flygplats, som 
övervakningssystem av Loomis Säkerhetstransporter, inom 
räddningstjänsten för Sveriges Kommuner och Landsting och vid 
larmcentralen för Georgia Trauma Communications Center i USA.

14 S P I R I T 2 · 2014



safe – Control room
Centret hanterar

inkommande samtal, prioriterar 
och klassificerar larm samt 

skickar ut resurser på uppdrag. 
I centralen följs alla händelser 
upp, täckningsytor övervakas 

och all information loggas.  

ParatUs – mobile system
En plattform för mobila 

enheter. Kan användas av 
exempelvis polisbilar som 
verktyg för kommunika-
tion, navigation, doku-

mentation, planering och 
beslutsfattande.

traCk and traCe sUite.
Planerar rutter och över-

vakar alla fångtransporter 
mellan polishuset, häktet 
och tingsrätten men även 
transporter till andra orter 

eller anstalter.

PolishUset
Confined areas.

Ett radionätverk som klarar att 
upprätthålla kommunikationen även 

över mycket stora ytor och i svåra 
förhållanden som tunnlar, kulvertar etc.

taCtiCall – CommUniCation system
Ett dynamiskt 

radiokommunikationssystem som 
täcker all kommunikation mellan en 
central och olika operativa enheter 

samt mellan de olika enheterna. Det 
handlar om kommunikation på både 

grupp- och individnivå.

safe – management system
Övervakning av allt som sker på häktet. 
Via systemet styr operatören alla dörrar 
och hissar i byggnaden samt hanterar 

larm från diverse sensorer som 
överfallsknappar, närvarodetektorer 

och fastighetslarm. Vid allvarliga 
händelser skickas meddelande ut via 

systemet till larmgruppen.

häktet

15S P I R I T2 · 2014
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besöket

Under sju decennier har Saabs 
vapensystem för markstrid varit 

världsledande i sitt slag. Siktet är 
inställt på fortsatt utveckling.

TexT eRIk aRonSSon  FoTo PeR GRoTh

aabs aFFäRsENhEt Ground Combat tillhandahåller olika 
vapensystem för markstridskrafter. Den mest uppmärksammade 
produkten är granatgeväret Carl-Gustaf som ursprungligen 
lanserades redan 1948 och nu finns på marknaden i en tredje 

uppdatering.
– Granatgeväret har sålts till mer än 40 länder och finns på alla 

kontinenter. Det är ett system med stor kundbas och spridning, säger 
Markus Mellkvist, marknadschef.

Vapensystemet ska fortsätta utvecklas för att möta nya kundkrav. 
Det gäller till exempel ammunitionen som utgör en betydande del av 
ordervärdet.

– Det varierar från kund till kund, men ser man till fördelningen 
mellan vapen och ammunition kan så mycket som 90 procent av 

s
världsledande
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ordervärdet över tiden komma från ammunition, säger Markus  
Mellkvist. Den senaste utvecklingen är lanseringen av en ny pansar-
spränggranat HEAT 655 CS som möjliggör avfyrning från begränsade 
utrymmen. Carl-Gustaf är ett rekylfritt vapen där projektilens rörelse  
balanseras av krutgaser som strömmar bakåt för att uppnå obefintlig rekyl.

kONstRuktIONEN INNEbäR att det blir ett stort ljudtryck runt vap-
net som tidigare inte medgav att vapnet avfyrades inifrån en byggnad. 
Med den nya ammunitionen blir detta möjligt.

– Den nya ammunitionen är utrustad med en motmassa som 
minskar ljudtrycket runt vapnet. Det är en teknik som vi tidigare har 
utvecklat till vårt pansarskott, säger Markus Mellkvist. En indikation 
på Carl-Gustafs starka ställning på världsmarknaden är att vapen-

systemet har uppnått statusen Program of Records [möjlig standard-
utrustning] i den amerikanska armén. Vapnet har i många år använts 
av specialstyrkor men nu är det också möjligt att armén kommer att 
använda vapnet.

– Det innebär inte någon stor orderingång på kort sikt, men det 
skapar givetvis goda förutsättningar för kommande ordrar, säger 
Markus Mellkvist. Han ser samtidigt goda framtidsutsikter för hela 
produktsortimentet.

– Vi har starka varumärken, moderna produkter och bra affärs-
möjligheter där vi kan fortsätta att expandera. Vi satsar också på ett 
modulärt arbetssätt som gör att vi i framtiden kostnadseffektivt kan 
erbjuda nya förmågor med korta leveranstider. Vi står väl rustade inför 
framtiden, avslutar Markus Mellkvist. 

” Vi har starka varumärken, 
moderna produkter och  
bra affärsmöjligheter.”
Markus Mellkvist,
marknadschef

2

3

1.  Armmi Säärelä för-
bereder den robot 
som hanterar de mest 
explosiva delarna av 
spränggranaterna.

2.  Ammunition till Carl-
Gustaf av typen  
HE 441D, som bland 
annat kan apteras för 
explosion i luften.

3.  Johanna Thelander 
kontrollerar att 
ammunitionen har 
korrekt dimension.

1
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besöket

aFFäRsOmRådEt dyNamICs införlivades i Saab i samband med för-
värvet av försvarskoncernen Celsius år 2000. Den svenska produktionsav-
delningen består av 300 personer som arbetar vid anläggningar  
i Karlskoga, Linköping och Motala. Affärsområdet har även verksamhet  
i Gamleby utanför Västervik samt i Schweiz, Indien och USA.

– I vår verksamhet finns allt från grundläggande monteringsjobb till  
arbetsuppgifter som kräver välutbildade ingenjörer och ledare, säger  
Henric Magnusson, produktionschef.

Ett vIktIGt INslaG i den dagliga verksamheten är den visuella styr-
ningen. Varje enhet har en whiteboardtavla där produktionsflöde och 
eventuella avvikelser enkelt kan följas av alla anställda. Tavlorna upp-
dateras kontinuerligt och dagliga möten hålls.

– Vi måste hela tiden bli effektivare. Vi har bland annat infört begrep-
pet teamledare i verksamheten och vi frigör tid för förbättringsarbete. För 
framtida ammunitionsfamiljer pågår ett arbete kring modularitet där vi så 
sent som möjligt i produktionskedjan anpassar olika varianter för att möta 
kundernas behov. Effektivitetsarbetet är en filosofi som måste genomsyra 
hela verksamheten, säger Henric Magnusson. 

Ständiga förbättringar och ökad effektivitet 
är centrala begrepp inom produktionen.

smarta fLöden

Henric Magnusson, produktionschef

För framtida 
ammunitions-

familjer pågår ett arbete 
kring modularitet.
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Carl-gUstaf
 Ett rekylfritt granatgevär som 

hanteras av två personer, en skytt 
och en laddare och har en mängd 
användningsområden. Förutom 

granater mot olika typer av mål såsom bepansrade for-
don, byggnader och trupp i skydd finns även rök- och 
lysgranater. Den senaste versionen av granatgeväret, 
M3, utmärks bland annat av att den med sin vikt på cirka  
10 kilo är betydligt lättare än tidigare versioner.  Den 
senaste utvecklingen på ammunitionssidan är pansar-
spränggranaten HEAT 655 CS som möjliggör avfyrning 
från begränsade utrymmen.

at4
 Ett rekylfritt engångsunder-

stödsvapen som hanteras av en 
ensam soldat. Initialt användes 
AT4 för att bekämpa bepansrade 

mål, men systemet har nu vidareutvecklats för att omfat-
ta vapen för bekämpning av andra typer av mål såsom 
byggnader. Produktfamiljen omfattar AT4 HEAT High 
Explosive Anti-Tank, AT4 CS Confined Space och AT4 CS 
AST Confined Space/Anti-Structure Tandem. Till dags 
dato har mer än en miljon vapen tillverkats.

nlaW
next generation light anti-tank Weapon 

 En lätt pansarvärnsrobot med 
kort räckvidd avsedd för bekämp-
ning av stridsvagnar och pansar-

skyttefordon. Vapnet har ett stridsavstånd på 20–600 
meter och kan avfyras från begränsade utrymmen. Det 
använder OTA-teknik (Overfly Top-Attack) vilket gör det 
möjligt att angripa målet genom taket där det vanligtvis 
är som mest sårbart.

bill 2
bofors infantry light and lethal anti-tank 
missile 

 En pansarvärnsrobot med räck-
vidd på upp till 2 200 meter. Den 

hanteras av två soldater; en skytt och en laddare. 
Missilen är trådstyrd vilket gör vapnet okänsligt för mot-
medel. Vapnet kan användas i alla typer av terräng och 
mot olika mål. Det kan också utrustas med nattsikte.

groUnd Combat
Saabs markstridsvapen kommer bland 
annat att visas på försvarsmässan 
Eurosatory i Paris i mitten av juni. 

Cad-exPert
Chamoun malki är mekanikkonstruktör vid Saabs 
utvecklingsavdelning i Karlskoga. Tack vare sina goda 
kunskaper inom ritprogrammet CAD är han dessutom 
sedan tre år användarstöd på avdelningen. 

– Ett projekt börjar normalt med att jag sitter framför 
datorn och konstruerar i CAD:en, sedan beställer jag 
hårdvara och monterar. Därefter följer testning, juste-
ring, nya tester och så vidare. Projektet jag håller på med 
nu har pågått i snart två år, säger Chamoun Malki.

Det bästa med jobbet är att man får vara med och 
utveckla från start till slut. Det är som att jobba på ett 
litet företag, förklarar han.

teknisk beredare
angelica Nordquist ser till att rätt utrustning är fram-
tagen och att alla underlag är uppdaterade inför starten 
av en produktionsorder. Hon driver också olika projekt.

– Under det senaste året har jag projektlett ett arbete 
där vi i princip har automatiserat tre processer som  
tidigare var manuella. Som teknisk beredare är hon en 
länk mellan drift, planering, konstruktion och produktion.

– Det är ett flexibelt arbete, man kan bestämma själv 
hur man lägger upp jobbet och påverka väldigt mycket. 

Det handlar både om att sitta vid datorn och att vara 
ute i produktionen och föreslå lösningar, säger Angelica 
Nordquist.
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marknad

På samma
våglängd
Saab har hjälpt det thailändska försvaret att modernisera 
sin övervakning genom att integrera mängder av olika 
hårdvaror och system från olika leverantörer. 
TexT MIchael MIlleR  FoTo GeTT y IMaGeS och Saab

FRåN dE dImhöljda bergen i norr till de vita sandstränderna i  
söderns tropiska paradis har Thailand en oemotståndlig dragnings-
kraft på turister från hela världen. Thailand räknas dessutom in bland 
de nyindustrialiserade asiatiska tigerekonomierna och landets export-
drivna ekonomi är näst störst efter Indonesien i Sydostasien.

Landet gränsar till Kambodja, Laos, Myanmar (Burma) och Malay-
sia och har dessutom en lång havskust att övervaka och bevaka mot 
pirater, terrorister och territoriella anspråk.

Per Jakobsson är ansvarig för försäljningen av radar i Asien och 
Stillahavsregionen för Saab, med bas i Bangkok.  Enligt honom har det 
thailändska flygvapnet köpt utrustning från många leverantörer under 
årens lopp. Flera av de olika komponenterna kan ha fungerat bra på 
egen hand men de har inte alltid varit integrerade med varandra.

– Flygvapnet hade tidigare ett antal olika radarsystem och strids-
flygplan, men de var av olika typer. Nu har Thailand på bara några år 
gått från fristående system till en mycket modernare, mer integrerad 
IT-driven teknik, säger Per Jakobsson. 

Saker började förändras under 2011, när Saab levererade det första 
av tolv Gripen till flygvapnet. Som en del av paketet köpte Thailand 
även två Erieye Airborne Early Warning-system (AEW), ett luftburet 
radarsystem för tidig upptäckt av luft- och sjömål, som också till-
handahölls av Saab. Ett antal markbaserade radiokullar runtomkring  
i landet kan nu ta emot data från AEW-systemet och luftlägesbilden 
kan sedan överföras till Gripenplanen.

Sedan kom nästa steg för Saab: ett avtal med flottan om att upp- 
gradera ombordsystemen för två fregatter i Naresuanklassen, vilket 
följdes av en uppgradering av hangarfartyget Chakrinaruebet. 
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Per Jakobsson,
försäljningsansvarig för radar i Asien

Det finns stora behov av olika 
slags sensorer, vapensystem 

och kommando- och  
styrcentraler, vilket Saab  

naturligtvis är intresserat av 
att tillhandahålla.
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marknad

dE utsPRIdda länderna i Sydostasien har mycket stora områden att bevaka, 
både på land och till havs. Tore Bekkevold, kampanjansvarig för luftburna system 
för tidig varning och kontroll (AEW&C), undersöker affärsmöjligheterna för Saab i 
Malaysia och Indonesien.

– Med AEW kan man spåra all trafik i luften, både civil och militär. Med vårt 
system kan man även spåra objekt så små som en vattenskoter till havs, säger  
Tore Bekkevold.

Enligt honom är det fler instanser än bara flygvapnet som efterfrågar den här 
typen av information.

– Marinen vill ha data för att kunna se bortom horisonten. Kustbevakningen 
och sjöpolisen skulle också vilja ha den möjligheten liksom organisationer som 
miljötillsynsmyndigheter, oljeriggoperatörer, och de som spanar efter illegalt fiske 
och illegal invandring, säger Tore Bekkevold.

Det krävs politiska finansieringsbeslut för att få systemet på plats.
– När den politiska viljan finns kan önskemål och krav från olika myndigheter 

mötas och hanteras, säger Tore Bekkevold.  

stora vatten
många länder i sydostasien skulle kunna dra nytta av ett aeW-system.

” Med AEW kan man spåra all trafik 
i luften, både civil och militär.”
Tore Bekkevold, kampanjansvarig för luftburna system
i Malaysia och Indonesien

– På dessa skepp lade vi även till kommunikationssystem för  
datalänkar från Erieye- och Gripenplanen. Nu använder flottan infor-
mation från flygvapnet som kommer direkt från Erieyesystemet.

– Tekniskt sett kan flottan även styra flygvapnets Gripenplan vilket är 
ett unikt upplägg, även om det kräver ett specialarrangemang för befäls-
ordningen, säger Per Jakobsson. 

Själva idén bakom ett luftburet radarspaningssystem är att man ”sätter 
upp” en antenn på riktigt hög höjd och på det viset förlägger radar- 
horisonten mycket längre bort. 

– Det vanliga är att ett flygplan utrustat med ett system för tidig 
varning patrullerar på uppemot 10 kilometers höjd och då får man 
radarhorisonten 300–350 kilometer bort, säger Per Jakobsson.

Som jämförelse kan en marin radar på fartygets mast sitta 10–15 
meter över havet, och då hamnar radarhorisonten mindre än  
40 kilometer bort. Om det kommer in ett lågflygande objekt hinner 
man kanske inte upptäcka det innan det är riktigt nära.

– Ett luftburet radarsystem ger en mycket bättre bild av aktiviteter 
på låg höjd, vilket ger bättre förhandsvarning om överhängande hot. 

En unik funktion på Saabs Erieyesystem är att den tio meter långa  
antennen väger så lite. Den roterar inte mekaniskt och ger mycket litet 
luftmotstånd för flygplanet. Därför kan den monteras på relativt små 
plan, som de två Saab 340-planen som används av det thailändska 
flygvapnet, säger Per Jakobsson.

Systemen som har utvecklats av konkurrerande leverantörer kräver 
däremot mycket större flygplan eftersom de har större och ibland rote-
rande, runda antenner, som fungerar som en luftbroms.

Efter flera års samarbete med flygvapnet och flottan i Thailand har 
Saab nu börjat utforska möjligheterna inom armén.

– Det finns stora behov av olika slags sensorer, vapensystem och 
kommando- och styrcentraler, vilket Saab naturligtvis är intresserat av 
att tillhandahålla, säger Per Jakobsson. 

Tekniköverföring blir allt viktigare inom industriella samarbeten, 
vilket har varit tydligt i Thailand. 

– Vi är starka på det området tack vare vår lokala samarbetspartner. 
Hela den tekniska integrationslösningen utvecklades tillsammans med 
det thailändska försvarsföretaget Avia Satcom, säger Per Jakobsson. 
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5telekrig
illustration: Istockphoto och Ersan cürüklü

Saabs lösningar för telekrigföring gör att användarna kan upptäcka 
och identifiera olika typer av hot och vidta motåtgärder till skydd för 
personal och materiel. Därmed ökar möjligheterna att framgångsrikt 

lösa uppgifter i fred, konfliktsituationer och strid.

underlag: Peter Liander och Christer Zätterquist

mfs-eW 
multifunctional system-electronic Warfare

 systemet är en grundläggande 
förutsättning för att Gripen ska klara 
ett stridsuppdrag. När systemets 
sensorer upptäcker hot från luft-
värn, flygburen radar eller jaktrobo-
tar, kan piloten sätta in motåtgärder 
för att avleda hotet. Infraröda mål-
sökare, det vill säga robotar som 
styr mot värmekällor, avleds med 
facklor som skjuts ut från planet, 
radarstyrda jaktrobotar kan avledas 
med radarreflekterande remsor eller 
elektroniska störsignaler. Systemet 
uppgraderas nu för att skydda fram-
tidens Gripen E. Delar av systemet, 
exempelvis fackel- och remsfällare, 
används även i utländska stridsflyg-
system.

idas-3
integrated defence aids system-3

 Ett egenskyddssystem för mili-
tära helikoptrar och flygplan. Sys-
temet konfigureras för att upptäcka 
och avvärja hot från laser-, infraröd- 
och radarstyrda missiler. Systemet 
används i en stor mängd helikopter- 
och flygplanstyper i Europa, Asien, 
Afrika och Mellanöstern. 

siriUs
 detta signalspanings- och underrät-

telse- 
system lokaliserar och registrerar radar- 
och radiosignaler för vidare analys. Signal-
spaning kan ske från flygplan, fartyg och 
stationer på marken. Systemet används 
både taktiskt och strategiskt, för att ge en 
lägesbild i samband med ett specifikt upp-
drag och över tiden för att skapa en bild av 
normalläget i ett visst område.

ars-8000
automatic reconnaissance system

 Ett flexibelt modulsystem för att 
upptäcka, bearbeta och analysera 
kommunikationssignaler. Poängen  
är att systemet tar hand om rutin- 
spaningen så att operatören kan  
fokusera på signaler av särskilt in-
tresse. Tekniken förvärvades för 
några år sedan i och med köpet av 
det tyska företaget Medav som är 
världsledande 
inom analys av kommunikations-
signaler. Detta är ett område som har 
stor tillväxtpotential.

tiPs
threat independent Protection system

 Systemet erbjuder ett brett närskydd för 
militärhelikoptrar som attackeras av såväl 
ostyrda som styrda axelavfyrade missiler. 
Efter att sensorer bekräftat en avfyrad mis-
sil avfyras automatiskt en två decimeter 
lång interceptor [jaktrobot i miniatyr] som 
förstör den anfallande missilen i luften. 
Projektet är i sin tidiga mognads-process, 
men organisationer i Storbritannien, USA 
och Sverige har visat intresse. Under de 
två senaste decennierna har attacker mot 
helikoptrar ökat kraftigt.
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7 frågor

1. vad betyder Gripens framgångar 
för saabs möjligheter att sälja  
systemet på fler marknader?

– Intresset för Gripen har aldrig varit 
större än det är i dag. Med den nya versionen 
E, och i framtiden F, tror jag att intresset och 
möjligheterna till affärer är goda. Dessutom 
tror jag på ett antal affärer till för C/D. Man 
ska vara medveten om att C/D säkert kommer 
att flyga i 30 år till.

2. hur ser du på möjligheterna att 
utveckla affärerna i brasilien?

– Valet av oss som leverantör av stridsflyg-
plan ger oss fler möjligheter. Vi kommer att 
bli sammanflätade med brasiliansk industri 
som har en ambition att växa på försvars-
sidan via partnerskap. Man får inte glömma 
bort att Brasilien är det femte största landet i 
världen och har haft en fantastisk ekonomisk 
utveckling under de senaste 10-15 åren. Att i 
framtiden kanske se det som en av flera hem-
mamarknader är fullt möjligt om vi sköter 
korten rätt.

3. det finns flera faktorer som avgör 
varför kunder väljer Gripen – specifikt 
industrisamarbetena men även  
support- och underhållserbjudandet. 
hur stor roll tror du det spelar?

redo för
nya affärer

Med en stark produktportfölj i ryggen är Saab väl 
rustat att växa både på befintliga och nya marknader, 

enligt Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.
TexT eRIk aRonSSon och SebaSTIan caRlSSon   FoTo PeR kuSTvIk

Personligt

Namn: 
Håkan Buskhe

ålder: 50

befattning: 
Vd och koncernchef

bakgrund: 
Tidigare bland 
annat vd för Eon i 
Norden och vd för 
Schenker North, 
civilingenjörsexa-
men från Chalmers 
i Göteborg.

– När man gör affärer väger man av samt-
liga faktorer. Att planet är bra och att det är 
kostnadseffektivt är naturligtvis en förutsätt-
ning för att vi ska få vara med över huvud 
taget. Sedan finns det andra bedömningar. 
Stora investeringar i forskning och utveck-
ling samt ett nära industriellt samarbete har 
många gånger varit en ren förutsättning för 
att kunna utveckla vår affär  – både i Sverige 
och utomlands.

4. det geopolitiska läget i Europa har 
skärpts, främst genom konflikten i 
ukraina. hur påverkar det saab, och 
vilka andra globala trender inom  
försvar och säkerhet ser du som  
särskilt viktiga?

– Jag kan konstatera att det som för bara 
några månader sedan tedde sig helt omöjligt 
nu är en realitet. Tack vare att svensk försvars-
industri har fått möjligheten att söka sig till 
exportmarknaderna har vi överlevt och det 
finns en väldigt stor beredskap hos oss att 
leverera material om efterfrågan skulle öka.  
I övrigt är den stora trenden att försvars- 
budgetarna minskar i USA och Europa, 
medan de ökar i Ryssland, Kina och andra 
delar av Asien. Så även om vi inte vill sälja till 
Ryssland och Kina är det framför allt i Asien 
som våra tillgängliga marknader växer.
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5. I årsredovisningen skriver du att 
”det tuffa markandsläget är en fort-
satt realitet. konkurrensen är mycket 
hård”. vilka är saabs konkurrensför-
delar och hur kan de utvecklas?

– Vi har en helt ny version av Gripen på 
väg, vi har en helt ny generation av radar och 
sensorer, vi har uppgraderat våra Ground 
Combat-vapen AT4 och Carl-Gustaf – det går 
att rada upp hur många exempel som helst. 
Jag skulle vilja hävda att vi aldrig haft en mer 
vässad produktportfölj än vad vi har i dag. 
Nu  gäller det att vi säljer den och tar hem de 
intäkter som vi behöver.

6. Forskning och utveckling har ökat 
stadigt de senaste åren som andel av 
omsättningen. hur ser du att saab går 
vidare på det området?

– Det viktiga är att vi har väldigt duktiga 
medarbetare och att vi verkligen långsiktigt 
törs satsa på forskning och utveckling. För att 
överleva i den här branschen måste vi satsa på 
framtiden. På så vis åstadkommer vi hög- 
kvalitativa och kostnadseffektiva produkter 
som finns på rätt ställen där kunderna efter-
frågar dem.

7. vad behöver göras för att saab ska 
kunna höja omsättningstillväxten och 
förbättra rörelsemarginalen?

– Rörelsemarginalen har legat i linje med 
det mål vi har på tio procents EBIT [vinst före 
ränta och skatt]. Men målet om fem procents 
organisk tillväxt har vi inte nått under de 
senaste tio åren och det är svårt att hålla 
produktiviteten uppe och satsa långsiktigt på 
forskning och utveckling om verksamheten 
inte växer.

Med den stora produktbredd vi har måste vi 
få till en ordentlig organisk tillväxt – och med 
tanke på den orderingång vi hade under förra 
året börjar det nu finnas förutsättningar för att 
växa. Jag tror att vi framför allt behöver bli mer 
underfundiga och anpassa utvecklingen så att 
våra produkter är färdiga att möta marknaden 
just när behovet finns. Vår internationella 
närvaro är också en viktig förutsättning – det är 
helt avgörande att vi fortsätter lyckas där. 

” Vi har aldrig haft en mer vässad 
produktportfölj än vi har i dag.”

Håkan Buskhe, vd och koncernchef
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medarbetare

Studenter värderar balans och trygghet
högt när de rankar framtida arbetsplatser.
TexT GabRIella SkölDenbeRG   FoTo Johanna ÅkeRbeRG kaSSel

”  Trygghet kan handla om att 
arbeta i ett tillräckligt stort 
företag, stabilt nog att finnas 
kvar i framtiden.”
Mia Nilsson, projektledare för 
medarbetarenkäten

 En majoritet av Saabs anställda är 
mycket stolta över företaget och den 
senaste medarbetarundersökningen från 
2014 visar att siffrorna är stadigt stigande. 
Hela 80 procent känner stolthet. 

Den som är sugen på att söka sig till 
Saab efter avslutad utbildning kan också 
notera höga siffror på frågor som gäller 
det så kallade livspusslet. Av Saabs egna 
medarbetare som har svarat på enkäten 

anser fyra av fem att arbetsgivaren har 
en mycket positiv attityd till behovet av 
balans mellan arbete och fritid. På frågan 
om Saab står för mångfald anser 70 pro-
cent att Saab aktivt arbetar för att uppnå 
jämställdhet.

– En fråga som är viktig för trivseln på 
arbetsplatsen är om jag som anställd 
tycker att mina åsikter räknas i min 
arbetsgrupp. Här har vi också mycket 

höga svar, 80 procent anser att deras jag 
får ta plats, säger Mia Nilsson som är  
projektledare för undersökningen.

Engagemanget i undersökningen är 
stort, svarsfrekvensen är 89 procent. 
Utvecklingsområden som företaget  
kommer att fortsätta arbeta med är infor-
mation och kommunikation, ledarskap 
och kultur och möjligheter till gräns- 
överskridande samarbete.

anställda känner stolthet

vENska studenter rankar balans 
mellan arbete och privatliv högst av 
karriärmålen, enligt undersökningen 
FöretagsBarometern. Saab bör därför 

ligga väl till hos framtida medarbetare.
I den senaste enkäten (se nedan) anser 

merparten anställda att Saab uppmuntrar till 
balans i livet. 

– När man ser ett sådant resultat måste 
man också komma ihåg att balans i livet kan 
betyda helt olika saker för någon som är 22 
jämfört med någon som är 47. Det innebär 
att vi som företag måste möta de olika behov 
som finns, säger Mia Nilsson, projektledare 
för medarbetarundersökningen. 

En annan faktor som studenter rankar högt 
är att ”vara trygg och säker i mitt arbete”. Det 
kan handla om att dagens ungdomar efter- 
frågar bra kollektivavtal och en trygg pension, 
men också att de ser goda möjligheter till  

kompetensutveckling under hela yrkeslivet 
som något viktigt.

– Trygg och säker handlar i dag mycket 
om att personen får möjlighet att utvecklas 
på ett sätt som säkrar den framtida anställ-
ningsbarheten. Men trygghet kan också 
handla om att arbeta i ett tillräckligt stort 
företag, stabilt nog att finnas kvar i fram-
tiden, säger Mia Nilsson.

Möjligheten till kompetensutveckling är 
alltså viktig att förmedla för det företag som 
vill attrahera de främsta talangerna.

Här ser Mia Nilsson att Saab kan göra mer 
för att kommunicera –  internt och externt – 
de många olika möjligheter som finns inom 
företaget.

– Möjligheterna finns redan, men våra 
undersökningar visar att vi inte har förmedlat 
det ordentligt. Det är definitivt något vi måste 
bli bättre på, säger hon. 

lära
hela livet

s



Pengar i all ära, men ett 
arbete handlar inte bara 

om att försörja sig.
Katarina Stensson,

Projektledare för Womengineer
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den ideella föreningen 
Womengineer verkar för att få 
fler unga kvinnor att välja en 
teknisk utbildning. 

 katarina stensson är projekt-
ledare för Womengineer, och själv 
masterstudent inom teknisk fysik 
vid Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm.  
 Hon hänvisar till en undersök-
ning från analysföretaget Kairos 
Future som visar att flickor tar sin 
framtida karriär på stort allvar och 
i än högre utsträckning än pojkar 
tycker att frågor som rör arbets-
livet är viktiga. Lön är en fråga 
som ligger högt upp på agendan, 
av flera skäl.
 – Pengar i all ära, men ett arbete 
handlar inte bara om att försörja 
sig. Dagens teknikstudenter tyck-
er att utvecklande arbetsuppgifter 
är viktiga. För mig personligen är 
det viktigt att jag får bidra med 
något positivt och att jag kan stå 
för det jag arbetar med. Lönen 
blir då en slags markering av att 
det jag gör är något som inte kan 
utföras av vem som helst, säger 
Katarina Stensson.

Womengineers mål är att det 
2030 ska examineras lika många 
kvinnliga ingenjörer som manliga.

Nätverket tror att en ökad 
jämställdhet på de tekniska hög-
skolorna leder till en ökad välfärd.

De arbetar bland annat med att 
sprida inspirerande information 
om vad det innebär att arbeta 
som civilingenjör för att upp-
muntra fler flickor på högstadiet 
och gymnasiet.

 Läs mer på womengineer.org

fler kvinnliga
ingenjörer

hyllade teknikkvinnor
2013 tilldelades utmärkelsen Årets 
Teknikkvinna till Marie Lagström
och Emelie Andrén Meiton som 
grundade Womengineer. Saab 
står bakom utmärkelsen och valet 
av pristagare.



maPam
FoTo Saab

 I en närstrid kan tekniken bli det 
som fäller avgörandet. Med Saabs 
avancerade granatkastarammunition 
MAPAM förbättras marktruppernas 
mobilitet och träffsäkerheten ökar.

MAPAM finns i två kalibrer, 60 och 
81 millimeter i diameter. Standard-
modellens räckvidd är 3,5 kilometer, 
medan modellen med utökad räck-
vidd når 4,5 kilometer. Båda ver-
sionerna har mycket hög precision. 
MAPAM fungerar med samtliga 
granatkastare på marknaden, och 
tack vare att ytterhöljet är av alumi-
nium är produkten 40 procent lättare 
än de med traditionellt materialval. 
 – Vid kärnan sitter en högexplosiv 
behållare och den omgivande  
matrisen innehåller 2 500 stålkulor för 
60-millimetersmodellen och 4 500 för 
den större modellen. När granaten 
exploderar sprids stålkulorna i 360 
graders vinkel runt träffpunkten. Den 
förutsägbara sprängradien minskar 
risken för att den egna truppen 
träffas, säger Kai Schlegel som är 
försäljningsansvarig.

Saab utvecklar nu en ny granat-
simulator som ett stöd i tränings-
verksamheten. Med den kommer 
man att kunna testa en unik revolver-
mekanism för snabb avfyrning, få en 
demonstration av MAPAMs specifika 
fragmentspridning och möjlighet att 
testa olika sorters granatkastare.

hög
PreCision 

Förutsägbar 
sprängradie  
minskar risken 
för den egna  
truppen.

MAPAM
81 och 60 millimeter i diameter 

Aluminiumhöljet 
gör modellen 40 
procent lättare 
än traditionella 
produkter.


