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saab växer
Sverige Snabb utryckning till Musköbasen

INDIEN Sponsrad Nobelutställning på världsturné

köpet av kockums i slutet av juni medför
två stora positiva förändringar för Saab: Vi blir
många fler kompetenta medarbetare, och vi
breddar vårt erbjudande till kunder.
Saabs förmåga att utveckla och integrera
komplicerade system är redan känd. Nu tar Saab
ytterligare ett steg och erbjuder konstruktion,
underhåll och produktion av ytfartyg och ubåtar
till våra kunder, med svenska staten som främsta
exempel. Saab är ett av få försvarsföretag i världen
som levererar kompletta system inom hela
försvarssegmentet. Det är en stor styrka.
Nya medarbetare som kommer från Kockums
är varmt välkomna till Saab. Kockums har varit en
viktig del av svensk försvarsförmåga under många
år, precis som Saab. Nu väntar nya möjligheter
och utmaningar. Vårt gemensamma mål är att
börja leverera på de beställningar som Sverige har
lagt samt att göra Saabs ubåtsaffär internationellt
konkurrenskraftig.
Det finns ett stort internationellt intresse för
de produkter som Saab Kockums utvecklar och
producerar. Flera länder planerar upphandlingar
för deras framtida undervattensförmåga. Där ska
Saab vara med genom att erbjuda våra produkter
och vårt kunnande.
håkan buskhe
Koncernchef och VD

Ansvarig utgivare
Åsa Thegström
Chefredaktör
Maria Hökbåghe
maria.hokbaghe@saabgroup.com
Projektledare
Lena Nilsson
lena.nilsson@appelberg.com

Art Director
Ersan Cürüklü
Produktion och Repro
Appelberg Publishing Group
www.appelberg.com
Omslagsbild
Saab och Getty Images
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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

Tryckeri
V-tab i Vimmerby
Adress
Saab AB
Box 12062
SE-102 22 STOCKHOLM
www.saabgroup.com
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.
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Notiser

TEXT Karin Strand Foto Saab och Getty Images

60

”Saab har sedan länge insett att tillgången till den
vassaste kompetensen är avgörande för att ligga
i absolut framkant inom teknologiutveckling.”
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab

nationaliteter
finns på Saab.
Räknar med
framtida ingenjörer
Sedan i våras finns medarbetare från Saab på plats i flera
av Mattecentrums räknestugor
där de hjälper högstadie- och
gymnasieelever med matematikläxorna inför prov. Samtidigt
som de hjälper eleverna till bättre
förståelse och högre betyg bidrar
de förhoppningsvis till att trygga
den framtida försörjningen av
ingenjörer. Läxhjälpen äger rum
på medarbetarnas fritid och
engagemanget är helt frivilligt.
Läxhjälpen bedrevs under våren i
Järfälla, Växjö, Jönköping, Göteborg, Linköping och Arboga. I
Arboga skedde samarbetet direkt
med berörda skolor.
Se www.mattecentrum.se

Breddad spaning
Saab utökar sin produktportfölj inom spaningsradar med lanseringen av fem
nya radarsystem för land och sjö. De väletablerade spaningsradarsystemen
Giraffe AMB och Arthur får ytterligare förbättrad teknik och design samtidigt som
Saab även introducerar radarer för land och sjö av typen AESA (aktiv
elektroniskt styrd antenn). Det innebär att Saab kan erbjuda lösningar för fler
operativa behov, allt ifrån skydd och övervakning av enskilda objekt och
händelser till skydd av områden och städer och hela stater.
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Spridningsnät
på sjukhus
Saab bygger på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ett
radiosystem för inomhustäckning
för mobil telefoni (2G, 3G och 4G
samt Rakel [Tetra], ett radiosystem
som används av räddningstjänst
och polis). Därmed förses ytterligare ett Stockholmssjukhus med
Saabs avancerade lösning för
radiotäckning inomhus.

3000

av Saabs radarsystem
finns i över 30 länder.

THE
THINKING
EDGE
Erfaren på två år

Flexibel kommunikation
Saab har tagit fram ett nytt varumärkeskoncept med målet att uppnå
en flexibel kommunikation som är
anpassad till de förutsättningar och
sammanhang som Saab befinner sig
i runt om i världen. För att säkerställa
enhetlighet kopplar all kommunikation tillbaka till en stark kärna som
fått namnet ”thinking edge”.
– Uttrycket syftar på Saabs
smarta, pragmatiska och innovativa

sätt att tänka och arbeta – att alltid
åstadkomma ’mer för mindre’, säger
Frida Höök, ansvarig för varumärkesfrågor.
Inom det nya ramverket finns fem
definierade teman. Dessa fungerar
som utgångspunkter i kommunikationen och väljs utifrån sammanhang
och målgrupp. Läs mer om den
praktiska användningen på www.
saabgroup.com/brandportal

Combitech Talent Program (CTP), som
utvecklats av Saabs teknikkonsultföretag
Combitech, syftar till att göra nyutexaminerade ingenjörer erfarna på kortare tid. Nu
sprids det tvååriga utvecklingsprogrammet
på allt bredare front inom koncernen. Ingenjörerna deltar i programmet parallellt med sitt
konsultuppdrag på Saab.
– Det handlar om att utvecklas i sin yrkesroll genom att ta del av andras erfarenheter.
Programmet är mycket attraktivt bland
nyutexaminerade ingenjörer. Det här är ett
bra sätt att samarbeta kring långsiktig kompetensförsörjning inom koncernen, säger
Combitechs informationschef Charlotte
Magnusson.

Styrsystem för u-läge
Saab har levererat det första
livstidsförlängda styrsystemet till
ULA-klassens ubåtar till det norska
ubåtsvapnet. Detta sedan systemet
genomgått de avslutande SATtesterna (Sea Acceptance Tests).
Testerna ägde rum i Bergen och
systemet testades både i ytläge, med
vågor upp till fyra meter, och i u-läge
på maximalt dykdjup.

Framtagningen och testningen av
styrsystemet har pågått i två år. Nu
ska fem serielika system levereras
till det norska ubåtsvapnet fram till
2017.
– Leveransen är ett bevis på vår
unika kompetens och förmåga gällande styrsystem till ubåtar, säger
Niclas Lövgren, chef för Vehicle
Systems.
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p ro fi l e n

Text Gabriell a Sköldenberg Foto Johanna Åkerberg K assel

Vaccin mot spionage
Framgångsrika affärer drar till sig omvärldens intresse, även från
oönskat håll. Carolina Angelis jobbar proaktivt med att motverka risken
för industrispionage.

G

ooglar du Carolina Angelis får du inte många träffar
kopplade till den person som i nära fem år har jobbat med
underrättelserelaterade hot och informationssäkerhet inom
Saab. Det är ingen slump. Hon har 20 år inom svensk
underrättelsetjänst bakom sig och kommenterar ogärna sin
bakgrund.
– Av förståeliga skäl kan jag inte prata publikt om vad jag gjort,
säger Carolina Angelis, ansvarig för underrättelse- och säkerhetsrelaterade hot. I dag har hon dock stor nytta av sin tidigare
erfarenhet.
På Saabs bolagsstämma i början av 2014 berättade koncernchefen
Håkan Buskhe att attackerna för att komma åt information om
Saabs produkter och affärsplaner ökade i samband med att svenska
staten lade en beställning på nya Gripen E. Samtidigt uppgav
han att det inte finns några tecken på att någon lyckats komma åt
militärt känslig information.
Saab förlitar sig inte bara på teknik för att skydda sig, utan vidtar
också åtgärder för att medarbetarna ska vara säkerhetsmedvetna.
Det är här Carolina Angelis spelar en viktig roll:
– Det skulle vara lätt att tro att spionage är något som hör kalla
kriget till. Men i dag pågår spionage i högre utsträckning än då,
med ekonomiska, militära eller politiska motiv. Alla medarbetare
kan drabbas, även de som inte är nyckelspelare, och det är därför

vi arbetar mycket proaktivt. Vår utbildning ger medarbetarna en
vaccinering – om ett försök till spionage skulle inträffa triggas
direkt en varningsklocka hos den säkerhetstränade medarbetaren
som gör att vi kan stoppa det.
Utbildningen bygger på tre informationspunkter: att Saab är

ett mål för andra intressenter, hur informationsinhämtning bedrivs och att alla är viktiga för att förhindra att attackerna lyckas.
– Att vi på Saab är så bra på det vi gör är en anledning till att
andra är intresserade av att få fram information. Vår ökade globala
närvaro gör att vi exponeras för fler inhämtningsförsök. Därför
måste vi ha en medvetenhet om riskerna och hur de ska hanteras,
säger Carolina Angelis och fortsätter:
– Alla måste ta eget ansvar för sin information. Det här är också
en chefs- och kulturfråga. Jag anser att säkerhet för Saab är en lika
viktig fråga som arbetsmiljö och lönsamhetskrav. Vi måste kommunicera för att göra affärer, men vi måste göra det på ett säkert sätt.
Carolina Angelis har hittat ett sätt att kombinera sin erfarenhet
med en kreativ ådra.
– Jag skriver och har storyn klar för tre böcker. De har av ett förlag beskrivits som säkerhetspolitisk thriller. Just nu jobbar jag med
att färdigställa de första två, men jag ser fram emot att få skriva
den tredje, för den blir nog bäst.

Saabs säkerhetsstrategi
Saabs vision är att bli världsledande inom
företagssäkerhet och riskhantering.
Visionen ska uppnås genom att säkerhet blir
en naturlig del av processer, beslutsfattande,
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ledarskap, kultur och varumärke. Ett av företagets viktigaste mål är att varje anställd ska ha
en hög säkerhetsmedvetenhet.
Saabs säkerhetsarbete syftar till att stödja

och möjliggöra lönsamma affärer samt att
skydda medarbetare, kärnvärden och varumärke genom att skapa en balans mellan risker
och möjligheter.

Alla måste ta
eget ansvar för
sin information.
Det här är också en
chefs- och kulturfråga.
Carolina Angelis

PERSONLIGT
Namn: Carolina Angelis
Ålder: 43
Bor: Söder om Stockholm
Befattning: Ansvarig
för underrättelse- och
säkerhetsrelaterade
hot (Head of Counter
Intelligence)
Familj: Sambo och tre
tonårsbarn
Fritid: Skriver böcker.
Tränar, gärna styrketräning, löpning och
självförsvar.
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Besöket

Redo
för alla
scenarier

Saabs Training and Simulation-verksamhet
i Storbritannien tränar brittiska förband för att de ska
vara stridsförberedda i en ständigt föränderlig värld.
Text El aine McCl arence Foto ED MILES

V

are sig det handlar om att träna enskilda
soldater att hitta hemmagjorda bomber,
bygga stridsscenarier som utspelar sig i
bebyggelse eller simulera strider med stridsvagnar och pansarfordon så kan Saabs affärsenhet
Training and Simulation hjälpa till med erfarenhet,
kunskap och teknik. Verksamheten i Storbritannien
startade med ett uppdrag för den brittiska armén
med simuleringsprogram för stridsvagnar och det
första större avtalet skrevs under redan 1993.
Samarbetet har fortsatt och det brittiska försvarsministeriet förlängde nyligen avtalet i ytterligare tre
år, till ett värde av 220 miljoner kronor.
I avtalet ingår ett program för vapensimulering
(Direct Fire Weapon Effects Simulator, DFWES),
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som är ett taktiskt träningssystem baserat på
precisionslaser för fordon, pansar och pansarvärnsvapen. Det används för stridsträning i realistiska
miljöer och enligt Joe Sinclair, som är ansvarig för
projektet, kräver övningarna att Saabs team är både
flexibelt och kvicktänkt.
– Vi levererar bra mycket mer än vad kunden förväntar sig, säger Joe Sinclair. Det brittiska försvaret
genomgår för närvarande en större omorganisation.
För Saab innebär det möjligheter till tillväxt.
– Vi siktar på en kraftig tillväxt på 20 procent per
år. Vi ska nå det målet genom att vara flexibla och
proaktiva, och utveckla nya, relevanta och kostnadseffektiva träningsmetoder. Brittiska försvaret
är en utmärkt kund och genom samarbetet visar vi

Teknikern Marc Little arbetar med montering
och underhåll vid övningsfältet Salisbury Plain.
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samordnare
av logistik
➔ Jackie Beech som är teknikoch logistiksamordnare började
på Saab 1988. Efter internutbildning jobbar hon i dag med
montering och fordons- och
kabelreparationer samtidigt som
hon har en del administrativa
uppgifter.
– Jag är glad över Saabs stöd
och uppmuntran. Jag trivs med
mitt jobb och i dag är jag även
ansvarig för att träna andra, säger
Jackie Beech.

2

1

säkraD utrustning
Saab har under åren hjälpt den brittiska armén
att leda övningar på övningsfältet Salisbury Plain i
södra England, på den brittiska arméns träningsanläggning i Suffield, Kanada, och vid Sennelager
i Tyskland. Saab medverkar genom att säkerställa
att utrustning och teknik är på plats för realistiska
övningar av olika scenarier. Övningarna är stora.
En i Kanada omfattade exempelvis 300 fordon och
en trupp på 1 500 man.
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vilken hög nivå vi har på våra tjänster. Det är viktigt vid
införsäljningen till andra kunder, säger Mark Franklin,
chef för Training and Simulation i Storbritannien.
Saab lyfter gärna fram service och tillgänglighet som en
konkurrensfördel.
– Vårt mål är att erbjuda helhetslösningar, med allt
från simulationsprodukter till personlig service, och vara
tillgängliga 365 dagar om året, säger Mark Franklin.
Ett exempel är Saabs utveckling av specialdesignade
träningsprogram för att hantera improviserade sprängladdningar (IED), efter att den brittiska armén 2010
exponerades för sådana hot.
– Genom att bygga vidare på vedertagen teknik och fokusera på metalldetektering och elektroniska motåtgärder
kunde Saab gå från koncept till färdig funktion på bara 52
dagar, säger Mark Franklin.
Saabs team arbetade med en expert på IED från rege-

1. R usty Orwin,
programansvarig för
Capability
Exploitation
2. M ark Franklin,
chef för Training
och Simulation
i Storbritannien

Fäder
och söner
Exmilitären Kevin
Little som arbetar
närmast platschefen
på Saabs övningsfält i Salisbury Plain
är mycket stolt över
sin engagerade och
effektiva personal.
Teamet inte bara
arbetar som en stor
familj. De är det
också. Kevin Little
är pappa till Marc
och teknikern Paul
Ashman är pappa till
Jonathan.

mentet Royal Engineers för att säkerställa att träningsprogrammet fungerade operativt och var relevant för de
utmaningar som soldaterna möter i verkligheten. Det
snabba utvecklingsarbetet och de goda träningseffekterna
ledde till ett avtal värt nära 224 miljoner kronor på bara
sex månader. Saab har sedan dess genomfört träningsprogram i Storbritannien, Jordanien och Afghanistan.
– När det var som mest aktivitet hade vi 40 personer
som arbetade med projektet, med en dedikerad grupp i
Afghanistan. Fram till i dag har vi utbildat mer än 150 000
personer, säger Mark Franklin.
Rusty orwin, programansvarig för Capability Exploitation, utformar Saabs produkter i enlighet med kundernas behov. För närvarande utvärderar han vilka olika
sorters simuleringar som kommer att behövas framöver,
som live, virtuella och ledningsträning.

– Vi använder vår stora databas för att utforma framtida träningsprogram och teknikstöd. Vi behöver erbjuda
kunderna mer innovativa och avancerade lösningar. Den
tekniska plattformen ska klara av att hantera olika input så
att träningen ger mer tillbaka och upplevs som prisvärd,
säger Rusty Orwin.
Mark Franklin lyfter fram ett specialanpassat träningsprogram som enligt planen ska lanseras mot slutet av
2014. Programmet ska vara flexibelt i sin uppbyggnad
och kommer att omfatta utbildning före utplacering,
första hjälpen och träning i fientliga områden. Målgrupp
är Saabs medarbetare, försvarsindustrin samt olje- och
gasarbetare som arbetar under svåra förhållanden. Saab
har fått behörighet som utbildare och arbetar tillsammans
med utbildnings- och certifieringsinstitutet City and
Guilds samt Liverpool University med några av träningsmodulerna.

Överst från vänster
Jackie Beech, Marc
Little och Jonathan
Ashman
Nederst från vänster
Paul Ashman och
Kevin Little
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1

2

Nära samarbete
Enligt överstelöjtnant Mick Aston, stabsofficer vid 1:a
Royal Anglians, brukade den brittiska armén ”träna för
det man visste skulle komma. Nu måste man träna för
det oväntade”. Han är chef för fältutbildningsenheten på
Westdown Camp i Salisbury Plain i Storbritannien och
stolt över samarbetet med Saab.
– Det är i högsta grad ett samarbete med gemensamma
utmaningar och lösningar, säger han.
Paul Leister från Royal Artillery och näst högsta befäl
på plats efter Mick Aston, tillägger:
– Min syn på underleverantörer är att de bör göra saker
och ting lättare och avlasta oss. Saab levererar hela tiden.
Efter tio års samarbete har Mick Aston lärt sig vilken

teknik Saab kan erbjuda. Enligt honom måste träningen
utformas i samarbete med leverantören för att träningen
ska bli användbar.
– Teknik används i allt högre grad för att göra träningen
prisvärd. Det handlar om att skapa rätt mix av liveträning
och virtuell träning, säger Mick Aston.
Paul Leister konstaterar att den brittiska armén krymper i storlek.
– I och med simuleringen märks dock inte detta och
vid utbildningstillfällena innebär det att vi kan arbeta
med större styrkor. Det är viktigt att vi kan arbeta med rätt
teknik, annars riskerar vi att gå bakåt i utvecklingen, säger
han.

1. Paul Leister, näst
högsta befäl
2. M ick Aston, chef
för fältutbildningsenhetenpå
Westdown Camp

På övningsfältet
➔ Salisbury Plains övningsområde
är med sina över 1 000 kvadratkilometer Storbritanniens största militära
träningsområde. Här finns Saabs
underhållsanläggning och teamet som
arbetar med problemlösning, montering och underhåll av all utrustning som
behövs för träningen.
Arbetsuppgifterna omfattar allt
från att utrusta enskilda soldater till
att förbereda en brigad med alla dess
fordon. I lagret finns 840 produkter,
från målsystem till simulerade pansarvärnsvapen. Varje team är utbildat för
att utföra underhåll och följa rutiner vid
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reparationer av utrustningen. När militärens insatser har ändrat karaktär har
teamet erbjudit armén uppgraderingar
av utrustningen för att återspegla nya
situationer.
– Vår serviceverksamhet har ökat
i takt med utbildningskraven, säger
platschef Paul Ashman.
I dag tillbringar teamet mer tid på
fältet med att montera utrustning,
ett arbete som tidigare utfördes av
arméns personal. Nyordningen har lett
till besparingar för båda parter, eftersom antalet utrustningsskador och
monteringsfel har minskat dramatiskt.

Produktportfölj
Text anders jonzon FOTO SAAB

TRÄNING OCH SIMULERING

För att vara stridsförberedda behöver soldater kontinuerligt
träna för olika scenarier. Saab har effektiva verktyg för att träna
deras färdigheter samt analysera deras kunskapsnivå och
taktiska tänkande.
Följande ingår:
skjututbildning och taktisk
träning med lasersimulatorer
strid i bebyggelse (Urban
Operations Training)
sökning och hantering
av improviserade sprängladdningar (IED)

utbildning i kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära risker (CBRN)
träning för sjukvårdare
virtuell integration
utvärdering och analys.

SKARPSKJUTNING

LFX-träning (stridsskjutning med skarp ammunition) ger soldaterna möjlighet att hantera sina vapen på egen hand och i grupp.
Träningen sker med skarpladdad ammunition mot stationära
och rörliga mål. Till stöd finns även sensorer som registrerar och
lokaliserar var de skarpa skotten hamnar samt simulering av
ljudeffekter.
Följande ingår:
skjutskicklighet och certifiering
skjutövning med alla vapenprickskyttsutbildning
typer upp till stridsvagn
skottställning/siktjustering
träning i bebyggda områden
fältmässig skjutning och fältregistrering av resultat samt
övning
utvärdering.

VIRTUELL TRÄNING OCH INTEGRATION

SUPPORT

Följande ingår:
utbildning av flygtrafikledare
utbildning av fordonsförare
utbildning på skjutvapen

Följande ingår:
analys av utbildningsbehoven
operativt stöd
logistiskt stöd
teknisk support.

För att genomföra skarpa uppdrag krävs att resurser och styrkor
samordnas. Saabs virtuella simulatorer skapar realistiska och
komplexa träningsscenarier.
samordnad eldgivning
manöverträning för befäl.

Träningsbehoven och de tekniska möjligheterna förändras ständigt. Saab erbjuder supporttjänster som förbättrar tillgänglighet
och prestation samtidigt som kostnaderna minskar.
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cargo- och accessdörrar
Text K arin Strand FOTO BOEING ILLUSTR ationer Sa aB OCH Ersan Cürüklü

Large
Cargo Doors
Utmaning:
högt belastad av kabintryck
och av flygplanskroppens
böjning
flygsäkerhetskritiskt om
dörren skulle öppna under
flygning.
Lösning:
kolfiberkomposit för låg vikt
och korrosionsbeständighet
hydrauliskt system för
manövrering
fristående mekaniskt system för att säkra att dörren
hålls stängd.

Drömläge
 oeing har sålt över 1 000 flygplan av modellen
B
Boeing 787 Dreamliner. Leveranserna kommer
att ske under många år framöver. Att Saab har blivit utvalt som dörrleverantör är en stor framgång
som på sikt kan leda till nya affärsmöjligheter.
Lastrumsdörren (Large Cargo Door) är mycket
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lätt och systemen är integrerade med strukturen.
 onstruktionen av Bulk Cargo Door är innovativ;
K
det dubbelkrökta ytterskalet tillverkas med
integrerade balkar i en enda artikel.
Installationen på Boeings slutmonteringslina är
enkel och kostnadseffektiv.

Crew Escape Door
och Access Doors
Utmaning:
belastade av kabintryck.
Lösning:
integrerad aluminiumstruktur – skal och balkar
utgörs av en enda artikel.

Bulk Cargo Door
Utmaning:
högt belastad av kabintryck
dubbelkrökt geometri.
Lösning:
kolfiberkomposit för
låg vikt och korrosionsbeständighet
hög grad av integrering
– skal och balkar utgörs
av en enda artikel.
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nytt läge

Med affärsenheten Saab Kockums ska Saab stärka sin
position inom det marina området. Målet är att kombinera
spetsteknik med god lönsamhet.
Text Gabriell a Sköldenberg Foto gett y images
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Saab har länge gjort affärer inom det marina området.
Företaget förser bland annat den svenska flottan och flera
andra länder med produkter och underhåll inom undervattensteknik.
Med ambitionen att bli en ännu större aktör i framtiden
påbörjades i mars planeringen av en ny affärsenhet.
– Anledningen till att vi skapat den nya affärsenheten
Saab Kockums är att vi vill satsa mer på den marina
affären, med full kapacitet för att bygga såväl ubåtar som
ytfartyg, säger Ann-Cristin Adolfsson, affärsenhetschef.
Saab Kockums kommer att ta hand om den order som
Försvarets Materielverk (FMV) i juni lade hos Saab på
bland annat konstruktions- och produktionsunderlag för
nästa generations ubåtar (läs mer på sidorna 20-23).
I februari gav FMV Saab i uppdrag att göra en studie om
undervattensstrategi för att undersöka förutsättningarna
för en ubåtsutveckling. Det var då Saab såg en möjlighet
att utveckla affären, vilket också ledde till att Saab vid
halvårsskiftet skrev avtal om att överta det svenska varvet
ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums).
Verksamheten omfattar i dag anläggningar i Malmö,
Karlskrona, Muskö och Singapore.
– Vi ville förvärva företaget därför att det stödjer vår
tillväxtstrategi på ett bra sätt, vi får på så sätt både kompetent personal och en bra infrastruktur, säger Ann-Christin
Adolfsson, som ledde förhandlingarna.
Förvärvet är en viktig del i utvecklingen av Saabs
marina erbjudande.
– Tillsammans med Saabs nuvarande produktportfölj
ger det mycket gynnsamma synergieffekter för tillväxt
och kostnadsfördelning. Därför har vi haft ett stort stöd
från ledning och styrelse i frågan, och vi har kunnat samla
kompetens från hela Saab för att få affären att gå i lås,
säger Ann-Cristin Adolfsson.
Genom att Saab har förvärvat ett varv med förmågor
inom produktion, utveckling som service får kunderna i
framtiden ett starkare helhetserbjudande.
– Kockums är dessutom ett ansett namn både i Sverige
och internationellt och det tror jag bidrar till att vi inom
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”Det är med öppna armar
man från Saab tar emot
de nya medarbetarna
från Kockums.”
Ann-Cristin Adolfsson,
affärsenhetschef

Saab sträcker lite extra på oss när affären nu har
gått i lås, intygar Ann-Cristin Adolfsson.
Saab Kockums kommer primärt att inrikta
verksamheten mot den svenska försvarsmaktens
behov, men det finns möjligheter att på sikt bredda affären. Eftersom den nya enheten kan arbeta
med både ubåtar och ytfartyg kan det i framtiden
bli aktuellt att utveckla samarbetet med andra
myndigheter, som exempelvis kustbevakningen.
– Vi kan också utveckla fler internationella
samarbeten, uppger Ann-Cristin Adolfsson.
För att börja bygga den nya affärsenheten
rekryterade Saab under första halvåret 2014
nyckelpersoner med marin kompetens. Bland
annat valde ett antal medarbetare från ThyssenKrupp Marine Systems att gå över till Saab.
– Det gav oss tillgång till spetskompetens för
att utveckla vårt marina erbjudande, säger
Ann-Cristin Adolfsson.
Hon räknar med att den nya organisationsstrukturen ska vara på plats före slutet av 2014 och
att flera nya avtal ska bli klara under det kommande året.
– Det har funnits ett fantastiskt engagemang
i det här förvärvet och det är med öppna armar
man från Saab tar emot de nya medarbetarna från
Kockums, vilka också har varit otroligt tillmötesgående och positiva. Jag tror att vi alla känner att
det är roligt att få ta tag i de beställningar som
redan är lagda och snabbt få se varvsdockorna
fyllas med fartyg igen under det kommande året,
avslutar Ann-Cristin Adolfsson.
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Saab har en vilja
att utveckla det
här området som
tilltalar mig.
Jonas Augustinson, maskiningenjör

Spetskompetens
rekryteras

Jonas Augustinson är en av flera ingenjörer som har valt att söka sig till Saab med
sikte på en framtida ubåtsutveckling.
Jonas Augustinson är maskiningenjör

och arbetade tidigare som sektionschef för
elsystem vid ThyssenKrupp Marine Systems
anläggning i Malmö. Men när förutsättningarna i branschen förändrades under våren
valde han att söka sig till Saab i stället.
– Saab har en vilja att utveckla det här
området som tilltalar mig, säger han.
Med sig in i företaget för Jonas Augustinson
och hans kolleger spetskompetens inom det
marina området och det är den kunskapen
som Saab nu ska dra nytta av.
– Det som kännetecknar oss som kommer
från Kockums är att vi alla är väldigt teknikintresserade ingenjörer som är lojala med
produkten. Det finns alla kompetenser
representerade inom området, säger Jonas
Augustinson och fortsätter:
– En ubåt är en komplex produkt. Den ska
klara av att människor bor i den under längre
perioder och kan sköta vardagliga saker som
att laga mat, duscha, gå på toaletten och sova.
Samtidigt ska den inte synas, kunna samla
information och ha möjlighet att försvara sig.
En ubåt är som ett litet mini-universum i sig.
Kockumsvarvet i Malmö har vid det här
laget byggt ubåtar i hundra år. 1914 levererade
man den första, HMS Svärdfisken, som vägde
252 ton. Sedan dess har varvet fortsatt att utveckla ny teknik, bland annat ett luftoberoende

framdrivningssystem som gör det möjligt för
ubåtarna att stanna i undervattensläge i flera
veckor, som i ubåtsklassen A19/Gotland.
Att Sverige som liten nation har lyckats
bygga ubåtar och flygplan i världsklass tror
Jonas Augustinson bland annat hänger samman med den svenska mentaliteten.
– Vi är uppfinningsrika. Dessutom tror
jag, utan att själv ha arbetat utomlands, att vi i
Sverige är duktiga på att ifrågasätta saker och
skapa kostnadseffektiva lösningar, säger han
och fortsätter:
– Vi har tillåtande organisationer som är
gynnsamma för uppfinningsrikedomen. Att
man tillåts att göra fel – även om det helst
bara ska ske en gång – utan att riskera att bli
av med jobbet gör att man vågar testa sig fram
till nya lösningar.
Hur den nya organisationen kommer att

se ut är inte klart. Jonas Augstinson är stationerad i temporära lokaler i Malmö och har
ägnat den första tiden åt att lära känna Saab.
– Inte minst Gripen – Gripen framför
allt! Det är som någon uttryckte det på en
introduktionsföreläsning: alla vet att Saab
bygger Gripen, men det finns så mycket annat
i företaget också. Nu ser jag fram emot att få
komma igång på allvar – att få bygga båtar,
säger Jonas Augustinson.

fakta om Kockums
➔ Genom förvärvet av ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums) får Saab
ett varv med lång erfarenhet från att konstruera, bygga och underhålla militära marina
system som ubåtar och ytfartyg. Företagets historia sträcker sig tillbaka till slutet av
1600-talet då Karlskrona grundades som örlogsbas och varv.
 ndra framgångsrika produkter som
A
Kockums har utvecklat är det luftoberoende Stirlingsystemet samt system
för ubåtsräddning och minröjning.
Kockums kom i tysk ägo när företaget
1999 förvärvades av Howaltdtswerke-

Deutsche Werft, som i sin tur 2005
slogs samman med ThyssenKrupp
Marine Systems.
I förvärvet ingår bland annat Karlskronavarvet och Marinverkstäderna på
Muskö.

3 · 2014

SPIRIT

19

TEMA

Generation U

Den nya generationens ubåtar måste anpassas till en ständigt
föränderlig omvärld. Modularitet och flexibilitet är ledord när
Saab tar över helhetsansvaret för FMV:s halvmiljardorder.
Text K arin Strand Foto STEFAN KALM

ordern från Försvarets Materielverk
(FMV) som kom den 9 juni och uppgår till
467 miljoner kronor omfattar bland annat
beställningar på konstruktions- och produktionsunderlag till nästa generations ubåt.
Det betyder att Saab tar vid och fortsätter
arbetet på den nya utbåtstyp som FMV hittills
låtit utveckla.
– Den nya generationens ubåt måste vara
mycket flexibel och snabbt kunna ställa om
till nya hotbilder, säger Lars Ekstrand, chef
för forskning och teknikutveckling inom
Saabs nya affärsenhet Saab Kockums.
– Under det kalla kriget var hotbilden
statisk, men i dag kan vi inte föreställa oss
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hur morgondagens hot ser ut. Därför måste
modularitet och flexibilitet vara ledord i
utvecklingsarbetet.
Ubåten ska vara en stark underrättelseplattform i försvarsnätverket och kunna både
spana bakom fiendens linjer och ta med sig
obemannade farkoster.
UNDER DET NÄRMASTE året kommer Saab

att gå igenom all teknik i den ubåt som FMV
har låtit utveckla, göra klart det som behöver
göras klart och ändra det som behöver ändras.
– Målsättningen är att vi framöver ska
kunna teckna ett byggkontrakt med FMV,
säger Lars Ekstrand. Ordern från FMV om-

fattar även halvtidsmodifiering av två ubåtar
av Gotlandsklass. Det betyder att ubåtarna
moderniseras och uppdateras enligt den
senaste tekniken, men också enligt den
senaste lagstiftningen.
– Livstiden för ubåtar är mellan 25 och
30 år. Efter ungefär halva tiden brukar de
genomgå omfattande modifieringar. Det
handlar bland annat om att möta nya arbetsmiljö- och miljökrav, uppdatera tekniken
utifrån de senaste framstegen samt anpassa
operationsmöjligheterna till nya miljöer,
säger Lars Ekstrand och tillägger att en hel
del teknik dessutom blivit så utdaterad att det
inte längre går att hitta reservdelar.

Snabba fakta
➔ Den nya generationens ubåt som Saab ska
vidareutveckla på FMV:s uppdrag ska vara
oceangående och klara kustoperationer.
Tekniska data i korthet:
Längd: ~62 meter
Djupgående ytläge: ~6 meter
Deplacement: ~1 800 ton i ytläge
Framdrivning: luftoberoende (AIP) Stirling
och diesel-elektrisk
Max AIP-fart: >6 knop (undervattensläge)
Max snorklingsfart: >12 knop
AIP-uthållighet: >18 dagar.

Ubåten Södermanland är på väg in till
dockan i Musköbasens bergrum för att byta
battericeller. Läs mer på nästa uppslag.

En tredje komponent i ordern från FMV är
en avsiktsförklaring om det svenska försvarets undervattensförmåga till 2024.
Avsiktsförklaringen inkluderar underhåll
och utveckling av det svenska försvarets
undervattenssystem. Den första beställningen kom redan den 12 juni och bestod av
battericellsbyte på ubåten Södermanland (se
artikel på nästa uppslag).
– Avsiktsförklaringen innehåller uppdrag
för underhåll, utveckling, konstruktion och
produktion av ubåtar och andra undervattenssystem. Saab tar därmed ett stort ansvar för
Sveriges undervattensförmåga, säger Lars
Ekstrand.

”Den nya
generationens
ubåt måste
snabbt kunna ställa
om till nya hotbilder.”
Lars Ekstrand,
chef för forskning och teknikutveckling
inom Saab Kockums

Saab har tidigare levererat olika typer av
system till ubåtar, men helhetsansvaret och
konstruktionsuppdraget är nytt.
Lars Ekstrand är övertygad om att detta
bara är början och ser framför sig att Saabs
portfölj i framtiden även omfattar utveckling
och underhåll av ytfartyg.
Ambitionen är att Saabs produkter och
tjänster vad gäller både ubåtar och ytfartyg på
sikt når ut på världsmarknaden.
– Saab som företag har stor potential. Inom
hela Saab finns kunskaper och resurser som
vi kommer att få stor användning av i vårt
arbete, säger Lars Ekstrand.
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Musköbasen
Musköbasen byggdes på 1960-talet
som strategisk bas
för den svenska
marinen. Anläggningen är till största
delen insprängd i
urberget och rymmer flera dockor
samt verkstäder,
förråd, kontor och
ett sjukhus.
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Djupt nere i bergrummet på Musköbasen har ett
20-tal personer under industrisemestern arbetat med
att byta battericeller på ubåten Södermanland.

Text K arin Strand Foto Mik ael Ullén

I berget på Muskö i Stockholms södra
skärgård, bakom dörrar tjocka nog att klara
en atombombsexplosion, finns Torrdocka 3.
Här sträcker ubåten Södermanland ut sig i
hela sin längd, 60 meter. Hon ligger här för att
få en del av sina battericeller utbytta – ett jobb
som tar två månader i anspråk.
– Beställningen från FMV kom den 12 juni
och den 13 juni tog vi över fartyget. Det var
en utmaning för oss att på så kort tid och
med ytterst begränsade resurser ta emot
ordern. Det gick tack vare att vi anställt rätt
kompetens och har personal som är mycket
engagerad. De ställde in sina semestrar och
började arbeta med väldigt kort varsel, berättar Christer Leander, som är Saabs chef på
plats under battericellsbytet.
– Dessutom lyckades vi knyta ett antal
underleverantörer till oss som på ett imponerande sätt kunde ställa upp med de resurser
som krävs för att docka in en ubåt. Vi har
även ett mycket nära samarbete med FMV här
på Muskö, tillägger han.
Totalt har ett 20-tal personer, både Saabanställda batterielektriker med utbåtskompetens och underleverantörer, tillbringat den
svenska sommaren med att lyfta ur de gamla
battericellerna och lyfta ner och ansluta de
nya i Södermanlands trånga innandöme.
För de som arbetar ombord skiljer sig vägen till jobbet en hel del från den de flesta av
oss har. Först en promenad in i berget, sedan

ombord på ubåten via en landgång. Därefter
en gymnastisk övning som består i att med
hjälp av några järnbyglar och så småningom
en smal lejdare ta sig ner genom en av skrovets nedgångsluckor. Sedan den smala passagen genom motorrummet, manöverrummet
och mässen innan det är dags att ta sig nedför
en ny lejdare till torpedrummet, varifrån man
når de förliga batterierna.
Torpedrummet har förberetts så att

elektrikerna ska kunna arbeta, bland annat
har viss utrustning monterats bort. De blanka
luckor som täcker batteriutrymmet öppnas
och de tunga cellerna lyfts upp med hjälp av
en travers och förs i land. På samma sätt sänks
de nya battericellerna ner i utrymmet.
– Det är ett omständligt jobb, men inte så
svårt. Det svåra är att hantera tunga vikter i
synnerligen trånga utrymmen samt att fixera
och ansluta kringsystem till varje cell. Arbetet
är riskabelt så vi arbetar efter mycket strikta
säkerhetsrutiner, betonar Christer Leander.
Det faktum att battericellerna är så tunga
är skälet till att Södermanland exponerar hela
sitt svarta och grå rundade skrov i torrdocka.
Låg hon i vatten fanns risken att hon skulle
tippa när jämvikten rubbas. Nu vilar hon på
speciella vaggor på botten av dockan och
stöttor ser till att hon inte välter.
– Först när ubåten var torrsatt och hela uppstöttningen var gjord tog vi över. Säkerheten är
det primära, säger Christer Leander.
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PORTFÖLJ
Text Erik Aronsson FOTO SAAB

ledande leverantör
Ett brett utbud av olika förmågor gör Saab till en av de främsta aktörerna
inom det marina marknadssegmentet.
Saabs marina marknadssegment erbjuder

produkter och tjänster från samtliga affärsområden inom Saab. En följd av detta är att
Saab har en ledande position på världsmarknaden inom bland annat ledningssystem,
Automatic Identification System (ais) och
fjärrstyrda undervattensfarkoster. Saab är
också starkt inom kommunikation, radar,
taktiska vapen och Electronic Support Measures/ Electronic Intelligence (ESM/ELINT).
–Vi har en mängd olika specifika nischprodukter som var och en står för sig själv.
Det ger oss en fördel genom att vi har en
enorm kompetens när det gäller allt från
specifika behov till större helhetslösningar för
det marina området, säger Björn Dahlberg,
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ansvarig för marin affärsutveckling på Saab.
Slutkunderna är vanligtvis försvarsmakter
runt om i världen med olika behov för sina
militära plattformar. Ofta finns en kedja av
intressenter inblandade i ordern.
– I slutändan är det nästan alltid en stats flotta
som är kunden. Vår kund kan däremot vara
en systemleverantör som i sin tur säljer till
ett varv som levererar till slutkunden, säger
Björn Dahlberg.
Saabs lösningar inom det marina området
handlar mycket om att ge kunden förmåga att
korrekt analysera situationer och sedan agera
på bästa möjliga sätt.
– Med hjälp av sensorer och annan information bygger vi en omvärldsbild som visar

ett normalläge. Utifrån det kan man fånga
upp alla avvikelser, till exempel fartyg som
frångår den normala rutten eller som befinner
sig på fel plats vid fel tid.
Sedan kan systemen ge förslag på om man
bör agera och vad man i så fall ska göra. Det
är en observe-orient-decide-act-loop som
kan handla om alltifrån några sekunder till
timmar, dagar eller månader, säger Björn
Dahlberg.
Saabs kunder finns inte bara inom det
militära marinsegmentet, det finns också
flera civila applikationer. Ett exempel är
kustbevakningen, som i Sverige är en civil
angelägenhet, en annan är trafikhantering för
civila fartyg och hamnar.
– Vi använder tekniker från både den
militära och den civila sidan, tittar på
kundens kravbild och mappar det mot bästa
lösning till bäst pris, säger Björn Dahlberg.

marina system

Saab erbjuder militära och civila kunder både
enstaka produkter och helhetslösningar.

Situation awareness

Decision superiority

Underwater Security

Saab erbjuder lösningar för total synlighet
inom och utanför operationsområdet dygnet
runt, oberoende av väder samt under, på
eller ovanför vattenytan. Produkterna består
av sensorsystem som radar, sonar och transpondrar samt obemannade flygfarkoster.

Lednings- och kommunikationssystem
baseras på en öppen modulärdesign som
ger kunden möjlighet att förbättra sin förmåga i etapper. Ett exempel är stridledningssystemet 9LV som också stödjer elektronisk
krigsföring och kommunikationssystem.

Sabotage av eller attacker mot offshoreanläggningar, farleder, oceangående fartyg,
hamnar eller kärnkraftverk är ett ständigt
ökande hot. Saab kan erbjuda en rad lösningar för att bidra till ökad säkerhet under
vattenytan.

Electronic warfare

Precision Engagement

Saabs lösningar för elektronisk krigsföring
inkluderar marina laservarningssystem och
signalspaningssystem för undervattens- och
ytfartyg. De förbättrar möjligheterna till upptäckt, komplett hotidentifiering och strategiska underrättelser.

I den komplexa marina miljön är det av
avgörande betydelse att kunna slå tillbaka
mot hot som uppstår. Saabs försvarssystem möter utmaningarna på slagfältet
genom system för luftförsvar, ytstrid,
anti-ubåtsstrid och minjaktsoperationer.

Infrastructure security
Saab erbjuder kompletta nätverkslösningar för hamnsäkerhet och sjötrafikkontroll
samt även en rad lösningar för kustövervakning, sjöräddning och för alla typer av undervattensarbete i offshoreindustrin.

9LV CMS > INtERopERabILItY

Support solutions and services
Saab erbjuder en komplett portfölj av
högkvalitativa tjänster inom underhåll och
service. I erbjudandet ingår teknisk support,
underhåll av farkoster, reparation och underhåll av komponenter, service av avancerade
elektroniksystem samt avancerade logistiktjänster. Saab är också ledande inom sjukvårdslösningar för fartyg.

Training and simulation

Communications
Saab har under lång tid varit en drivande
aktör i utvecklingen av avancerade kommunikationssystem på det marina området.
Saabs system kan integrera alla interna och
externa marina kommunikationssystem och
kan konfigureras helt enligt kundens behov.
De kan också modifieras löpande för att
inkludera ytterligare moduler av hård- eller
mjukvara.
17

Dagens globala och skiftande säkerhetssituation ökar behovet av träning och
simulering. Saab stödjer allt från träning
av enskilda operatörer till förbandsträningsanläggningar i egna system.
Genom användandet av öppna standarder
och modulärt tänkande kan lösningarna
även implementeras i system från andra
leverantörer.
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PORTFÖLJ
Text Erik Aronsson FOTO SAAB

hjärnan jobbar
Saabs beprövade stridsledningssystem 9LV för marina applikationer
har levererats till mer än 230 fartyg över hela världen.
Ett stridsledningssystem är hjärnan
och nervsystemet som knyter ihop alla
delsystem på ett fartyg. Systemet hanterar
hela ledningscykeln enligt den modell som
benämns OODA-loopen (observe, orient,
decide, act).
Omvärldsinformation tas in från olika
sensorer och en lägesbild skapas. Beslutet
om en insats tas av operatörerna med stöd av
systemet som sedan gör det möjligt att sätta
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in rätt typ av insats vid rätt tidpunkt.
Saabs 9LV-system har funnits i över 40 år.
Tack vare ett kontinuerligt utvecklingsarbete
har det anpassats till nya förutsättningar och
är fortfarande världsledande inom sitt område.
– Vi har sedan 1970-talet levererat fler än
230 system. Den senaste generationen, Mk 4,
innehåller allt som behövs för ett helt Combat
System, säger Thomas Kloos, chef för Combat
Systems and C4I Solutions på Saab.

I exempelvis en fregatt kan det finnas så
många som 20-30 delsystem. Kärnan i det
system som Saab erbjuder är användargränsytan i form av en multifunktionell
konsol där interaktionen mellan operatören
och systemet sker. Konsolen anpassas så att
olika befattningshavare kan logga in och få den
användarvy som passar för den aktuella rollen.
Kunderna består av både slutanvändare och
varv, men de kan även vara andra systemintegratörer. Saab har en särskilt stark ställning
i Sverige, Australien, Mellanöstern och Kanada.
Den enskilt viktigaste tillväxtmarknaden är
Asien.

Australien

ökat skydd
för fregatter

Testerna av 9LV på en av australiska flottans fregatter var framgångsrika. Inom
tre år ska åtta fregatter vara upprustade.
Ett bra exempel på en framgångsrik affär för Saabs

MULTI-FUNCTION
CABINETS AND
CONSOLE
COMPUTER HARDWARE

EOS 500

CEROS 200

Senaste generationen
➔ 9LV Mk4 är den senaste generationen av Saabs stridsledningssystem för marina applikationer.
Systement integrerar sensorer,
vapen och kommunikation i en

lättanvänd applikation. Systemet
är skalbart och modulärt, vilket ger
en unik förmåga att kombinera olika
typer av fartyg med samma system
som grund.

marinsegment är uppdraget att uppgradera stridsledningssystemen i den australiska flottans fregatter i Anzacklassen*.
Missiler för användning mot sjömål är ett av de mest
potenta vapensystem som existerar – de är snabba, relativt
billiga och svåra att upptäcka genom sin ringa storlek.
För att bättre skydda sig mot detta hot bedriver flottan i
Australien ett flerårigt projekt där man använder Saabs
stridsledningssystem 9LV.
Systemet har först installerats på fregatten HMAS Perth
och sedan 2011 bedrivs ett omfattande testarbete för att
pröva systemets förmåga. Testerna har slagit mycket väl
ut, bland annat har Perth under en övning lyckats avvärja
ett testanfall motsvarande ett flertal samtidigt inkommande missiler i överljudsfart.
– Uppgraderingen av missilförsvaret ger Anzac-klassen
en kraftigt utökad försvarsförmåga mot moderna sjömissiler. Komplexiteten i scenarierna för eldförmågan är
oöverträffad i vår flottas historia, särskilt när det gäller
eld mot mål i överljudsfart. Resultaten från testerna är
en tydlig bekräftelse av den kapacitet som skapas genom
uppgraderingen, säger viceamiral Ray Giggs, chef för den
australiensiska flottan.
Projektet har två år i rad vunnit det prestigefyllda
priset ”DMO/Industry Team of the Year” som delas ut av
branschtidskriften Australian Defence Magazine.
De lyckade testerna innebär att Australien har gått
vidare med att uppgradera systemen på de resterande
sju fregatterna i Anzac-klassen, vilket beräknas vara fullt
genomfört 2017. Ett bevis på att Saab ytterligare stärkt
sin position i Australien är att Saab nyligen tecknat ett
kontrakt på en studie kring det kommande fregattprojektet SEA 5000.
* Anzac = Australian and New Zealand Army Corps.
3 · 2014
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nationell
satsning

Vi vet att Saab sedan
många år har en stor
kompetens inom
undervattensområdet.

Försvarets Materielverk, FMV, har vänt sig
till Saab för att dra nytta av företagets kompetens på det marina området. Generaldirektör Lena Erixon berättar om beslutet.
Text Erik Aronsson
Fotojohanna åkerberg kassel

1. Vilket behov av ubåtar har det svenska
försvaret nu och framöver?
Försvarsberedningen, som lade fram sitt förslag den 15
maj, slog fast att det behövs fem ubåtar. Tidigare försvarsbeslut från 2009 sa att det skulle vara fyra ubåtar.
2. Vad betyder det att den svenska riksdagen
har klassat undervattensområdet som nationellt
säkerhetsintresse?
Det innebär att undervattensområdet är av särskild vikt
för det svenska försvaret, och att det är viktigt att ha nationell kontroll över produktionen.
3. Förutom nybyggnation, vilket behov av
upprustning finns det?
Det finns behov av en så kallad halvtidsmodifiering av två
eller tre ubåtar i Gotlandsklassen. En halvtidsmodifiering
är en omgripande modernisering av hela ubåten. Riksdagen har tidigare beslutat att två ubåtar av Gotlandstypen
ska moderniseras. Regeringen har under våren föreslagit
att ytterligare en ubåt ska moderniseras. Dessutom ska
ubåten Södermanland livstidsförlängas.
4. Hur kommer det sig att FMV har vänt sig sig
till Saab?
Vi valde att lägga en order på Saab bland annat därför att
vi vet att företaget sedan många år har en stor kompetens
inom undervattensområdet. Innan vi lade själva ordern

Lena Erixon,

Generaldirektör vid Försvarets Materielverk
(FMV)

PERSONLIGT
Namn: Lena Erixon
Ålder: 54
Befattning:
Generaldirektör vid
Försvarets Materielverk (FMV)
Bakgrund:
Ställföreträdande
generaldirektör vid
Trafikverket 20102012.
Ekonomidirektör,
ställföreträdande
generaldirektör och
generaldirektör för
Vägverket 20002010.

beställde vi en rapport från Saab där vi bad företaget redovisa hur de skulle kunna leverera en långsiktig, konsoliderad försörjningslösning inom hela undervattensområdet. Saab har i olika delrapporter visat att det är
uppgiften mogen.
5. På vilket sätt vill FMV samarbeta internationellt kring de svenska ubåtsprojekten?
Först och främst handlar det om en nationell satsning.
Men för att kunna behålla kompetensen är det enormt
viktigt att hitta strategiska, internationella samarbetspartners.
6. Hur väl står sig den svenska ubåtsteknologin
i ett internationellt perspektiv?
Mycket väl. Vi anser att vi ligger långt i framkant när det
gäller konventionell ubåtsteknologi och att den har varit i
ständig vidareutveckling. I dag finns det egentligen inga
konkurrenter till Stirlingmotorn, som har varit operativ
sedan 1988.
7. Hur ser FMV på det internationella behovet av
ubåtar?
Det finns ett stort behov internationellt att omsätta och
anskaffa konventionella ubåtar de närmaste 20 åren. Det
finns inte så många länder som har en egen nationell
ubåtsdesign, och FMV söker ständigt strategiska långsiktiga partners internationellt.
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sponsring

Starkt
varumärke

Vandringsutställningen om upptäckter
som för mänskligheten framåt speglar
grundtanken bakom Nobelpriset.
Utställningen ”Idéer som förändrar världen” fick ett positivt mottagande i Brasilien.

I Nobels anda

En samsyn om kreativitet och innovation fick Nobel Media och
Saab att börja samarbeta internationellt.
Text Ylva Carlsson FOTO Américo Vermelho

K

opplingen mellan Saab och Nobel är
stark. Alfred Nobel var Bofors huvudägare 1894-1896. Redan då drev han
en experimentverkstad, där han bland
annat hade utvecklat krut med liten rökutveckling. Sedan år 2000 är Bofors verksamhet
delad mellan Saab och BAE Systems.
– Med tanke på vår gemensamma historia
och de värden Nobel står för är det glädjande
och hedrande för oss att få samarbeta med
Nobelstiftelsens mediebolag Nobel Media,
säger Frida Höök, Saabs varumärkeschef.
Sponsoravtalet innebär att Saab (liksom
övriga samarbetspartners Volvo, Ericsson,
Scania och Sandvik) bidrar med ekonomiskt
stöd till vandringsutställningen ”Idéer som
förändrar världen” (se artikel här intill). I
utbyte får Saab möjlighet att bjuda in partners
och studenter till möten och seminarier med
Nobelpristagare på Nobelmuseet i Stockholm
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och på de övriga orter där utställningen visas.
Ett konkret exempel är Brasilien.
– Att utställningen började sin turné i São
Paulo var fantastiskt bra för Saab, och vi tror
att samarbetet med Nobelsfären kan vara till
nytta för oss på alla marknader där vi är aktiva. Nobel står för innovation och det främsta
inom forskning, något som är centralt även
för oss inom Saab, säger Frida Höök.
Nobelmuseets chef Olov Amelin är övertygad om att Nobels namn är en dörröppnare
för många svenska företag. Han ser ingen
konflikt mellan Nobelmuseets starka integritet och sponsringssamarbeten.
– Forskning, utbildning och entreprenörskap är honnörsord för oss. Om vi med hjälp
av ett antal starka samarbetspartners kan fördjupa den kunskapen så är det något som är
positivt för alla parter, säger Olov Amelin.

Nobelmuseets chef Olov Amelin
är mycket nöjd med reaktionerna på
vandringsutställningen ”Idéer som
förändrar världen”, inte minst responsen från beslutsfattare.
– Varumärket Nobel är väldigt
starkt, även i Sydamerika där vi aldrig
tidigare har haft någon riktad verksamhet. När vi fick chansen att visa
upp oss i Brasilien blev mottagandet
över förväntan, säger han.
Utställningen består av fem paviljonger med olika teman. Förutom
en presentation av personen Alfred
Nobel och en översikt av Nobelprisets
historia visas också många vardagliga
föremål (till exempel mobiltelefon,
penicillin och plast) som har sin bas i
revolutionerande upptäckter.
Utställningen har besökt såväl São
Paulo som Rio de Janeiro. I maj kom
den till Stockholm för att i oktober
2014 öppnas i New Delhi, Indien.
Olov Amelins förväntningar är högt
ställda inför besöket i Indien.
– Utställningen visar att många
problem som länge verkat omöjliga
att lösa till slut ändå går att göra något
åt. Det ger hopp inför framtiden, där
bland annat klimatfrågor och energiförsörjning sysselsätter mängder med
kreativa människor, säger han.

5AVIONIK
Flygelektronik

Saab har många års erfarenhet av att utveckla och producera
avioniklösningar som ökar säkerheten i flygplan och helikoptrar.
illustration: Istockphoto OCH Ersan Cürüklü

Datorer
I snart fyra decennier har Saab utvecklat flygdatorer för olika plattformar som
jaktplan, obemannade flygfarkoster (UAV)
och helikoptrar. Tack vare det modulära
systemet kan Saab enkelt skräddarsy
säkerhetskritiska flygdatorer med mjukvara, exempelvis för taktiska uppdrag,
videobearbetning, kontrollsystem och
flygledning. Saab levererar bland annat
styrdatorn för vingklaffar till Airbus A400M,
och huvuddelen av datorerna till Gripen.

AviGuide
Den nya generationens kompakta
head-up display (HUD) är optimerad
för helikoptrar och mindre cockpits.
Produkten är en spin-off från Saabs
utveckling av helikoptersikten och
Gripens displaysystem. Genom sin
placering förbättrar head-up displayen
bland annat pilotens möjlighet att ha
full kontroll och samtidigt ha blicken
fokuserad på det som är utanför vindrutan. AviGuide används primärt för
flygdata men den har också en rad
tilläggsfunktioner som exempelvis
infraröd kamera för att se genom rök,
sand och i mörker, elektronisk utrustning för visning i realtid av den yttre
omgivningen med hjälp av bildsensorer (Enhanced Vision System) och
avancerad kollisionsvarning.

EMA
Elektromekaniska servosystem
Saabs EMA-produkter (Electro Mechanical
Actuation) började utvecklas för mer än tio år
sedan och är i dag etablerade inom flygindustrin.
Tekniken omfattar elmotorer, elektroniska styrenheter, växlar, bromsar, momentbegränsare,
lägesgivare och andra mekaniska komponenter.
Saab levererar bland annat utrustning till Boeing
787:s klaffstyrsystem.

Spaning
Saab har lång erfarenhet av att utveckla
spaningssystem till flygande plattformar.
Gripens nuvarande spaningskapsel, SPK39,
är modulärt uppbyggd för att kunna möta
nuvarande och framtida spaningsbehov för
Gripensystemets olika kunder. Kapseln är
utrustad med sensorer för både incidentberedskap och taktisk spaning. Den är integrerad med flygplanet men även mot markutvärderingssystemet som snabbt kan omsätta
det insamlade spaningsmaterialet till beslutsunderlag. Förmågan visade sig framgångsrik
i skarpa förhållanden under Sveriges insats
med Gripen i Libyenkonflikten.

AviCom
Ett flexibelt och digitalt interkommunikationssystem med kontroll av
radio och andra system för helikoptrar
och flygplan. Systemet består av ett
antal olika moduler som kopplas ihop
via en databuss för säker användning
av känslig och säkerhetskritisk kommunikation. Den centraliserade lösningen
förenklar inkopplingarna av utrustning
och därmed sparas metervis av kabellängd. Det generiska modulsystemet
möjliggör en enkel och kostnadseffektiv
integration av tredje parts kompletterande utrustning för bland annat radio,
navigation och ljud.

Underlag: Malin Persson
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egenskydd
TEXT Gabriell a Sköldenberg Foto pia ericsson/FMV och Sa ab

radarstörning

Remsor av aluminerad
glasfiber stör radarsignaler.

➔ Framgångsrika flyguppdrag kräver
utrustning för egenskydd. Sedan 20 år
tillbaka har Saab levererat över 2 000
exemplar av det flygburna egenskyddssystemet BOL, som används för att
förhindra att det egna flygplanet blir
upptäckt och följt av fientlig radar eller
infraröd målsökare.
Produkten BOL må se oansenlig ut,
men när den monteras på flygplanets
vingar möjliggör den ett effektivt försvar
mot vapen som målsöker med hjälp av
radar eller värmesensorer.
– Fördelen med att BOL monteras på
vingarna är att du kan ta med många fler
på ett uppdrag än om de skulle monteras på skrovet. Det senare är fallet med
andra produkter på marknaden, säger
Peter Liander, marknadskommunikatör.
BOL innehåller paket fyllda med hårstråstunna remsor av aluminerad glasfiber, som när de släpps ut i luften stör
radarsignalerna så att det blir omöjligt
att följa målet.
Varje BOL laddas med 160 askar fulla
med remsor och kan användas såväl
förebyggande som i en attacksituation.
Dess form skapar turbulens när remsorna fälls ut för maximal radarstörning.

 edan under andra världskriget använR
des aluminiumremsor för att störa radarspaning. BOL är den moderna varianten
av den grundprincipen, anpassad för
den precision som behövs i dagens telekrigföring.
Finns som motmedel mot radar och
infraröd målsökare.
Det tar mindre än en minut att fylla på
med nya motmedel.
Längden på de hårstråstunna remsorna
avgör vilken radiofrekvens som störs.

