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Rakt	på	sak	…
Det finns nog de som undrar 
varför Saab sysslar med offset. 
Utan att vara särskilt insatt kan man 
tycka att det verkar konstigt att låta 
utländska ingenjörer komma hit och 
lära sig tekniken för att sedan åka 
hem igen. I det här numret fick jag 
tillfälle att prata med några personer 
på Saab Industrial Cooperation som 
sysslar med industrisamarbeten. 
Då passade jag på att fråga hur man 
resonerar kring det här och vad nyt-
tan är för Saab. 

En annan form av samarbete är 
det mellan den offentliga sektorn 
och den privata. Många gånger 
lönar det sig för båda parter och för 
Saabs del finns det flera framgångs-
rika exempel. Hanteringen av drift 
och underhåll till försvarsmaktens 
flygplan SK60 är ett av dem. 

Om du känner att du aldrig hin-
ner med det du egentligen ska göra 
på grund av alla mejl, tycker jag du 
ska läsa artikeln på sidan 20. Där 
får du tips på hur du kan hantera 
mejlen på ett effektivare sätt så att 
du får tid att följa din egen planering 
istället för att styras av inkorgen. 

Viktigt	med	
samarbete

Saab	Spirit	är Saabs tidning till alla medarbetare i koncernen. Adress: Saab AB (publ), 
581 88 Linköping , tel 013-18 00 00. Ansvarig	utgivare: Cecilia Schön Jansson, kommunikations-
direktör, 08-463 01 80, cecilia.schon-jansson@saabgroup.com. Chefredaktör: Carina Knutsson, 

013-18 39 51, carina.knutsson@saabgroup.com. Layout: Condesign  Info Productions . Omslagsbild: Per Kustvik
Tryck: Larsson Offsettryck, Linköping. 

Saab förser den globala marknaden med 
världsledande produkter, tjänster och lös-
ningar som sträcker sig från militärt försvar 
till civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
medarbetare på alla kontinenter och ut-
vecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 
teknologi för att möta kundernas förändrade 
behov. Saab har 13 200 medarbetare. För-
säljningsintäkterna uppgår till 24,5 miljarder 
kronor. Forskning och utveckling motsvarar 
nära 20 procent av omsättningen.

Varumärket	Saab
Vad associerar folk till när de hör Saab? 
De svenska kunderna tänker på högtek-
nologi och de utländska tänker främst på 
ärlighet.  

Offentlig	Privat	Samverkan
Saab ansvarar för drift och underhåll till 
försvarsmaktens flygplan SK60. Detta är 
ett bra exempel på att det lönar sig när 
den offentliga sektorn och den privata 
samarbetar. 

Många	mejl	blir´e
Det är lätt att bli stressad av alla mejl som 
man får. Ibland styrs vi mer av dem än av 
vår egen planering. Men det finns tips för 
en effektivare mejlmetodik. 

Varför	offset?	
Läs mer om varför Saab har valt att syssla 
med industrisamarbeten och hur de sätts 
samman.
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l l l l   Innehåll

SPIRIT 1.2010
konceRnchefen haR oRdeT		l l l l

ÅKE SVENSSON

SPIRIT

Adressändringar:	Lars Arnell, 013-16 92 08, lars.arnell@servistik.se

Närmaste chefen är för de flesta medarbetare den viktigaste och mest trovärdiga informationskanalen  
på jobbet. Att utveckla chefernas förmåga att kommunicera är därför något Saab arbetar med. 

8 Kommunikativa ledare
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RedAkTöRen

Carina	knutsson,	chefredaktör
carina.knutsson@saabgroup.com

l Från	VAd	till	HUR
Det tuffa arbetet med att strukturera om Saab är nu avslutat – för den här 
gången. Vi har en ny strategi som innebär ett ökat marknadsfokus, en mer 
fokuserad produktportfölj och ökad effektivitet. Våra värderingar (kun-
nande, förtroende och vilja) är viktigare än någonsin. Under hösten arbetade 
vi mycket med frågan VAD som ska göras i framtiden, nu kommer vi att 
fokusera lika hårt på HUR vi ska genomdriva förändringarna. Och den här 
gången handlar det inte om namn på enheter eller vilka produkter vi ser 
ett framtida behov av – nu handlar det om allas vårt beteende. Hur vi 
hanterar kundkontakter, samarbetar med varandra inom Saab och 
alltid håller vad vi lovat. De här frågorna måste vi nu alla engagera 
oss i och förstå vikten av. De är grunden till Saabs förändring och 
nyckeln till vår framtida framgång. 

l	negativ	reaktion	på	börsen	
Under 2009 lyckades vi vända ett negativt kassaflöde och hålla tempot 
uppe i vårt omfattande effektiviseringsprogram. Vi kunde dessutom 
räkna hem en ökad försäljning, trots ett år som präglades av finansiell oro. 
Jag tyckte alltså att det fanns en del att glädjas åt (även om det också finns 
stora utmaningar) när jag mötte analytiker och media på boksluts-
dagen. Resultat? Vår kurs sjönk kraftigt! Aktiemarknaden hade 
väntat sig en bättre försäljning och att effekten av vårt effekti-
viseringsprogram skulle synas tydligare. Min bedömning 
är också att man är oroad av vår svaga orderingång. Att 
små och medelstora affärer har lett till viktig orderin-
gång även under 2009 när stora beställningar uteblev 
är positivt, men inte tillräckligt. Här har vi en hel del 
att jobba på!

l	nya	utmaningar
Och apropå att jobba på: som ni kanske sett ska 
jag byta jobb och bli VD för Teknikföretagen 
från förste september. Men det kommer inte att 
påverka det fortsatta förändringsarbetet inom 
Saab. Det är fullt fokus och full kraft som gäller, 
det lovar jag!
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dags	för	nästa		
säkerhetsnivå

d
e historiskt sett två vanli-
gaste sätten att förlora ett 
flygplan har varit mark-
kollision och motorhaveri. 

För att hantera markkollisioner finns 
väl fungerande säkerhetssystem, GPW 
(Ground Proximity Warning), som 
länge har varit operativt och GCAS 
(Ground Collision Avoidance System) 
som är under införande i Gripen. 

– För det tredje sättet, luftkollision, 
har vi tillsammans 
med Boeing och 
Lockheed Martin 
utvecklat och flygpro-
vat ett automatiskt 
system som tar över 
när piloten inte längre 
kan undvika kollision, 
säger Bengt-Göran 
Sundqvist, system-
ingenjör på Aerosystems. Systemet är 
utvecklat för att aldrig synas om piloten 
flyger enligt de uppsatta reglerna.

Nästa steg togs i samband med att 
Saab startade sitt UAV-program för 
några år sedan, då man utvecklade 
och flygprovade (i bemannat flyg) ett 
kollisionsundvikningssystem även för 
obemannade farkoster. 

Trots att piloten inte fysiskt befinner 
sig i farkosten är det alltid denne som 
är ytterst ansvarig för att undvika kol-
lisioner. Det innebär att UAV:n måste 
ha en förmåga att själv kunna upptäcka 
och undvika andra flygplan, eftersom 

l l l l   RaPPoRT fRån UTVecklInGenS fRaMkanT

SYSTEM FÖR KOLLISIONSUNDVIKNING

Saab	har	under	lång	tid	utvecklat	säkerhetshöjande	system	med	funktio-
ner	som	undanmanöver	vid	automatsiktning	och	undvikande	av	mark-	och	
luftkollision.	Vi	har	även	utvecklat	ett	system	för	kollisionsundvikning	till	
obemannade	farkoster.	Men	det	slutar	inte	där.	

operatören på marken inte har samma 
situationsmedvetenhet. Dessutom kan 
det  uppstå problem, exempelvis att 
datalänken bryts.

– Systemet bygger på elektrooptiska 
sensorer och löser uppgifter trots att av-
ståndet till den andra farkosten saknas 
från sensorn. För att öka säkerhetsnivån 
är det helt integrerat i farkosten och 
undanmanövern ska genomföras auto-
matiskt, förklarar Bengt-Göran. Det 

är tack vare Saabs 
totala erfarenhet 
och kompetens från 
tidigare systemut-
vecklingar som vi 
lyckades skapa detta 
för UAV:er. 

Men som sagt, 
det slutar inte där. 
Nyligen startade 

ett europeiskt samarbetsprojekt kallat 
MIDCAS där man ska ta fram en stan-
dard för kollisionsundvikningssystem 
till obemannat flyg samt visa att ett sys-
tem kan tas fram genom att följa denna. 
I projektet medverkar 13 industriföre-
tag från Sverige, Tyskland, Frankrike, 
Italien och Spanien. Projektet leds av 
Saab och Bengt-Göran är ordförande 
för chefsingenjörsgruppen.

– Målet med MIDCAS är att  ut-
veckla och flygprova ett system som 
möjliggör säker flygning med UAV:er 
tillsammans med alla andra flygplan i 
luftrummet. l

Text: Carina Knutsson     Foto: Alenia

TEKNIK I VÄRLDSKLASS

Utveckling	av	standardisering	och	kollisionsundvikningssystem	ska	gå	hand	i	hand	
för	att	sedan	resultera	i	provflygning	i	en	italiensk	UAV,	Sky-Y,	i	slutet	av	2012.

Bengt-Göran	Sundqvist	är	involverad	i	det	
europeiska	samarbetsprojektet	MIdCAS.
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l l l l   JoRden RUnT I SaaBS VÄRld

SAAB RUNT

RBS	70	TILL	FInSkA	ARMÉn	
Saab har skrivit ett kontrakt med Finland som gäller ytterligare leveranser av det markbaserade luft-
värnssystemet RBS 70. Ordern är värd 260 miljoner kronor och första leverans är planerad till 2011. 
RBS 70 har hittills sålts till 23 olika kunder i 18 länder på alla fem kontinenter.  

Saab	har	tecknat	ett	ramavtal 
med Mitsubishi Aircraft Corporation 
som omfattar supportlösningar till 
deras nya serie regional jet-flygplan, 
MRJ. Ett första specifikt kontrakt, 
som rör teknisk dokumentation, är 
nu dessutom undertecknat. 

– Det här är ett viktigt första steg 
i vårt samarbete, säger John Be-
langer, informationschef på Support 
and Services. Det skapar möjlighet 

Som	en	av	Saabs framgångsfakto-
rer till ökad lönsamhet är målet att 
öka antalet kvinnor inom koncernen. 
Målet är satt till 30 % lönesättande 
kvinnliga chefer år 2015 (gäller bara 
Sverige). Cecilia Jonsson är projekt-
ledare för detta 30/70-arbete 

– Jag har varit runt mycket i orga-
nisationen för att driva jämställdhets-
arbetet framåt, och jag märker att 
man har börjat ta detta på allt större 
allvar. De senaste fem åren har anta-
let kvinnliga chefer gått från 11,3 % 
till 17 %. Så det går åt rätt håll, men 
det går ganska långsamt framåt.

Combitech	etablerar		
dotterbolag	i	norge
Som ett led i  att bredda sin affärs-
verksamhet i Norge har Combi-
tech etablerat ett nytt dotterbolag, 
Combitech A/S. Till att börja med 
ska man fokusera på marknads-
segmenten Försvar, Försvarsin-
dustri och Verk/Myndigheter. 
Inom några år räknar man med  
att vara 50 lokalt anställda.

GPS-baserad	spårningsenhet	
Saab i Sydafrika har tagit fram en 
spårningsenhet med inbyggd GPS 
som används av volontärer som ar-
betar brottsförebyggande i samhäl-
let. När en knapp trycks in skickas 
ett meddelande till polisen och an-
vändarens exakta position uppges. 
Detta gör det möjligt för polisen att 
snabbt reagera på nödsituationer. 

Order	på	marina	signal-
spaningssystem	
Saab har fått en order från LIG 
Nex1, ett av de största försvarsfö-
retagen i Sydkorea. Ordern är värd 
runt 114 miljoner kronor och gäller 
tillverkning av marina signalspa-
ningssystem. Systemen ska använ-
das till delserie två av Sydkoreas 
ubåtar i 214-klassen. Den första 
delserien fick Saab order på 2002. 

Könsfördelning bland chefer

KORTa NYhETER

Träningssystem  
till norska armén 
Saab	har	fått	en	beställning	på träningssystem 
till norska armén som är värd 75 miljoner kronor. 

Beställningen omfattar simulatorer till strids-
fordon och eldhandvapen, ökad kapacitet av 
kommunikationssystem samt målsystem som 
kan användas till mer än 40 olika fordonssystem, 
faciliteter och konstruktioner. 

Beställningen ingår i det system som är i drift 
sedan flera år för att stödja utbildning av förband 
och soldater. Norska armén arbetar för att skapa 

en realistisk träningsmiljö som ger en rättvisande 
bild av den verklighet som soldater möter.

– Norge är en av våra största kunder inom 
träningssystem. Beställningen bekräftar att våra 
system skapar bra träningsvärde för kunden. 
Denna order utökar norska arméns träningska-
pacitet samt tillför nya funktioner och förmågor, 
säger Claes-Peter Cederlöf, marknadschef på 
Training and Simulations.

Supportlösningar åt Mitsubishi

1194
Så många miljoner kronor  
investerade Saab förra året  
i forskning och utveckling.

Saab arbetar  
mot hIV/aids

aRThUR till Italien 

Spridningen	av	HIV	och	Aids	är ett 
stort problem i Sydafrika och som en 
av de största svenska arbetsgivarna 
i landet deltar Saab i arbetet med att 
bekämpa sjukdomen. 

Swedish Workplace HIV/Aids 
Programme där Saab ingår, är ett 
samarbetsorgan mellan svenska  
arbetsgivare i södra Afrika och  
industrifacket Metall. Arbetet drivs 
genom konkreta arbetsplatsprogram 
som bland annat sprider kunskap 
och erbjuder de anställda hälsokon-
troller och frivilliga HIV-tester. 

– Sjukdomen är en 
tragedi för de drabbade 
och deras nära, men det 
är också ett problem för 
oss arbetsgivare. Ge-
nom att bekämpa 
spridningen 
minskar vi 
risken för 
produktionsbort-
fall, säger Saabs vd 
Åke Svensson. 

Saab	har	tecknat	avtal	om	att 
leverera radarsystemet ARTHUR 
WLS (Weapon Locating System) 
till italienska armén. Avtalet omfat-
tar också tillhörande logistik med 
utbildning, installation och support. 
Ordern är värd cirka 475 miljoner 
kronor.

– Vapenlokaliseringssystem 
med hög funktionalitet har blivit en 
allt viktigare komponent för freds-
bevarande insatser världen över. 
ARTHUR, som är det marknadsle-
dande mobila vapenlokaliserings-
systemet, har därför över åren blivit 
en stor exportframgång för Saab, 
säger Lennart Joelsson, stf chef för 
affärsområdet Electronic Defence 
Systems.

ARTHUR används sedan tidigare 
av bland annat Danmark, Grekland, 
Norge, Spanien, Storbritannien, 
Sydkorea och Tjeckien. 

2008

2007

2006

2005

100%0%

MaN2009KVINNa

att diskutera vidare med kunden 
om att få jobba med flera typer av 
support, som vi gör åt Saab 340 
och 2000. 

MRJ-serien är under utveckling 
i Nagoya, Japan, och den första 
flygningen beräknas äga rum under 
andra kvartalet 2012. Planen kom-
mer att tas i drift under första kvar-
talet 2014 och ha plats för 70 till 90 
passagerare. 

För tredje året i rad har Saab 
rankats bland de 20 
bästa företagen i Nor-
den för sitt strategiskt 
långsiktiga klimatar-
bete och sina investe-
ringar i ny miljötek-
nik. Saabs mål är att 
minska sina utsläpp av 
växthusgaser med 20 pro-

cent till år 2020. Man är också 
engagerad i det europeiska 

projektet Clean Sky, som 
syftar till att minska 
flygets miljöpåverkan. 
Bakom rankingen, som 
görs varje år, ligger 
den internationella 
organisationen Carbon 

Disclosure Project (CDP). 

Topprankade	för	klimatarbete	–	igen

Cecilia	Jonsson
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Undersökningar visar att chefer ägnar ungefär  
80 procent av sina dagar med att kommunicera  
på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att prata  
i telefon eller mejla till att sitta i möten. Chefer som  
lär sig framgångsrika sätt att kommunicera har  
med andra ord mycket att vinna – och det har  
även medarbetarna. 

Text: Ida Holmberg      Foto: Per Kustvik

att Leda med 
KOmmUniKa-
tiOn
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Kommunikativa	chefer	
viktiga	för	trivsel	och	
resultat
Kommunikativa chefer är viktiga för 
både trivsel och resultat. Det är sek-
tionschef Jessica Öberg och Isabelle 
Radi på Support and Services båda 
överens om. 

– Utebliven eller dålig information 
kan göra mig omotiverad, säger  
Isabelle. 

Isabelle jobbar med uppdragsledning 
inom reservmateriel och har varit på 
Saab sedan 2001. Under den tiden har 
hon haft chefer som varit både bra och 
dåliga på kommunikation.

– Det är jätteviktigt 
med bra kommunikation, 
understryker Isabelle, 
som vill förstå samman-
hangen och veta sin del 
i helheten för att kunna prioritera rätt och 
göra ett bra jobb. 

En bra chef bör samla sin grupp regel-
bundet, berätta så mycket som möjligt 
om vad som händer och visa intresse för 
vad medarbetarna gör. 

Men en del chefer sållar bort viss infor-
mation och menar att den inte angår alla, 
något som upprör Isabelle Radi. 

– Dåligt, men då får man söka sig till 
andra chefer, kollegor på andra avdel-
ningar eller intranätet och själv skaffa 
information.

Isabelle, som är 33 år, tror att förhåll-
ningssättet till information och kommuni-
kation dels är en generationsfråga, men 
framför allt en fråga om inställning.

– Det hänger nog egentligen mera på 
vem du är, än hur gammal du är.

Jessica Öberg som är sektionschef för 
18 medarbetare på Logistics Information 
and Analysis, brinner för det kommuni-
kativa ledarskapet. Hon trycker särskilt 
på vikten av att lyssna, finnas till hands 
för sina medarbetare och skapa ett öppet 
och generöst klimat på enheten.

– För mig är det jät-
teviktigt att ta reda på att 
ett budskap verkligen gått 
fram och ta del av medar-
betarnas synpunkter. För ju 

fler som känner till färdriktningen, desto 
lättare blir det att lösa den gemensamma 
uppgiften.

Jessica lägger stor vikt vid kommuni-
kation i sitt ledarskap och tycker också 
att det märks konkret i verksamheten.

– Det märks både i chefsutvärderingar, 
stämningen på arbetsplatsen och inte 
minst i en god lönsamhet på sektionen. 
Och jag tror att det beror på att vi alla vet 
åt vilket håll vi ska gå och gemensamt 
strävar mot samma mål.  
l Per	Samuelsson

N
ärmaste chefen är för de fles-
ta medarbetare en av de vik-
tigaste och mest trovärdiga 
informationskanalerna på  
arbetsplatsen. I ledarskaps-

sammanhang pratar man idag ofta om att 
chefer ska vara kommunikativa i sitt ledar-
skap och använda kommunikation som ett 
verktyg för att driva verksamheten framåt. 

– Inom Saab har vi en målsättning att 
våra chefer ska vara kommunikativa i sitt 
ledarskap. Med det menar vi framför allt att 
man som chef ska vara tillgänglig, tydlig och 
lyhörd. Att kunna bryta ner och göra övergri-
pande mål och strategier begripliga och rele-
vanta för medarbetarna, ge och ta feedback 
och att skapa en dialog om förändringar som 
är på gång, säger kommunikationsdirektör 
Cecilia Schön Jansson. 

Mikael ”Igor” Grodzinsky, som är personal-
direktör på Saab, menar att ett kommunika-
tivt ledarskap leder till att chefer och medar-
betare i högre utsträckning får en gemensam 
bild av mål, strategier och förhållningssätt 
vilket leder till effektivare organisationer där 
alla arbetar åt samma håll.

– Det skapar arbetsmiljöer med motive-

rade medarbetare som vet vad de ska göra 
och varför, mindre produktionsstopp vid för-
ändringar och välgrundade beslut – vilket i 
slutänden bidrar till att höja kundnöjdheten, 
medarbetarnas trivsel och det ekonomiska 
resultatet.

 
Traditionellt sett har chefens kommunika-
tionsansvar kretsat mycket kring att sprida 
information. Med dagens nya informations-
teknologi ser situationen annorlunda ut. Vi 
nås dagligen av tusentals budskap men vi 
tar endast till oss och påverkas av ett fåtal av 
dessa. Chefens uppgift handlar i första hand 
inte om att förmedla information längre utan 
om att sålla, bryta ner, tolka och förklara – 
allt för att skapa mening och förståelse bland 
medarbetarna.

– Det gäller att skapa en tydlighet i surret 
av all information – att ha ett genomtänkt 
budskap och hålla fast vid det. Det handlar 
inte om spridda engångsinsatser utan om 
en ständigt pågående process. Som chef bör 
man alltid väga in kommunikativa effekter 
i varje beslutsprocess. Hur kommer det här 
beslutet att uppfattas? Vilka berör det? Hur 
ska vi kommunicera det här för att få bästa 
möjliga effekt?, säger Cecilia Schön Jansson. 

Kommunikation blir extra viktigt i samband 
med förändringar, då behovet av kommuni-
kation är stort. Nyförvärv, omorganisation, 
flytt, effektiviseringar, neddragningar – oav-
sett vad förändringen handlar om så kan den 
ta mycket kraft och energi från organisatio-
nen, och otillräcklig kommunikation skapar 
onödiga rykten och oro. Med en framgångs-
rik kommunikation i förändringstider ökar 
förutsättningarna att hålla effektiviteten uppe 
och på så sätt nå uppsatta mål. För att lyckas 
krävs planering, ett väl organiserat genom-
förande och uthållighet i det kommunikativa 
arbetet.

– Alltför många förändringsprojekt fal-
ler på dålig kommunikation – det som sägs 
är inte trovärdigt, begripligt eller anpassat 
till målgruppens behov och situation. I en 
föränderlig värld är det viktigt att cheferna 
står stadigt och med gott ledarskap kan ge en 
tydlig bild av vägen framåt. Kommunikation 
och dialog är ledord, förklarar Mikael "Igor" 
Grodzinsky. 

JESSICA	OCH	ISABELLE	

Nyligen	lanserades en verktygslåda på Saab-
Net som bland annat innehåller information 
och inspiration om alltifrån hur du planerar din 
kommunikation till hur du följer upp den, verktyg 
för att stötta chefer i kommunikationsrelaterade 
frågor, exempelvis tips, checklistor, mallar och 
övningar samt exempel från verksamheten. 
Chefer från olika delar av Saab delar med sig av 
sina erfarenheter från olika kommunikationsrela-
terade områden. Du hittar den under Verksam-
het/Kommunikation

Cecilia	Schön	Jansson	är	
Saabs	kommunikationsdirek-
tör	och	ser	kommunikationen	
som	ett	verktyg	för	att	driva	
verksamheten	framåt.

FOKUS: ledaRSkaP

Isabelle	RadiJessica	Öberg

l Men kan alla bli bra kommunikatörer?

– De allra flesta kan lära sig att bli goda 
kommunikatörer. Det handlar mycket om 
vilja och att träna. Vi har nyligen lanserat en 
verktygslåda på SaabNet där alla som är in-
tresserade av kommunikation kan gå in och 
få handfasta tips om hur man kan använda 
kommunikation i olika situationer, säger 
Cecilia Schön Jansson. l

Verktygslåda

”Dålig	information	
kan	göra	mig		
omotiverad”
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L 
isa började på Barracuda 1999. Till en 
början jobbade hon på utvecklingsavdel-
ningen och då främst inom labbet. Sedan 
fortsatte hon in i rollen som projektledare 

för att 2003 börja arbeta på marknadsavdelningen 
där hon är nu.  

– Jag sökte mig hit eftersom jag efter ett tag ville 
ha nya utmaningar. Första tiden här fungerade jag 
som ett stöd för säljarna, sedan jobbade jag med 
innesälj och därefter blev jag själv säljare.
Vad tycker du om ditt jobb?

– Mitt jobb är jätteroligt och det är väldigt  
varierande. Jag följer kundofferten hela vägen från 
början till slut. Det absolut bästa med mitt jobb 
är kontakten med kunderna. Att träffa dem, hitta 
lösningar på deras problem och se att de blir nöjda. 

Barracuda är ett etablerat företag och för 
många kunder är namnet Barracuda synonymt 
med kamouflage. Kunderna finns uteslutande 
inom försvarsindustrin och är spridda över hela 
världen. Lisas region omfattar Sverige, Norge, Fin-
land, Baltikum, Spanien och Tyskland. Även FN 
och Saab är hennes kundansvar. 

Den produkt som säljer mest är det ökenfär-
gade kamouflagesystemet CoolCam som främst 
används för att värmereducera fordon. Inom nät är 
största produkten det ultralätta ULCAS och UL-
CANS. Man säljer även fortfarande mycket av den 
förra generationens PVC-nät. 

– Som säljare är jag mycket på kundbesök 

vilket innebär en del resande. Men det ser jag inte 
som något problem. Eftersom mina kunder finns i 
Europa blir det inte så långa resor och jag behöver 
inte vara borta så många dagar vid varje besök. 
När jag ska resa är hela familjen engagerad och 
kollar på kartan var min destination ligger och så. 
Sedan underlättar det förstås att barnen nästan 
är vuxna och att min man tar hand om mycket 
hemma när jag är bortrest. 
Vad är den viktigaste egenskapen som säljare?

– Jag tycker att man i grunden måste ha en po-
sitiv inställning men samtidigt vara realist. Det är 
viktigt att hålla sina löften gentemot kunden. Har 
jag under ett kundbesök lovat att återkomma med 
information så är jag alltid noga med att följa upp 
det direkt när jag kommer tillbaks till kontoret. Att 
jag har en bakgrund inom företaget och har jobbat 
på utvecklingsavdelningen har varit en fördel för 
mig. Jag kan mycket om produkterna. Utmaningen 
för mig är att planera långsiktigt och prioritera. Jag 
är bättre på att reagera snarare än agera. 

Eftersom jobbet är ganska intensivt tycker hon 
att det är viktigt med avkoppling på fritiden. 

– Jag är nog ganska duktig på att koppla av 
och inte ta med jobbet hem. Fast det vet jag ju inte 
om min man håller med om i för sig. Jag försöker 
skapa egen tid när jag är ledig och då brukar jag gå 
på spinning eller ta långa promenader. Jag tycker 
också om att läsa böcker. Just nu håller jag på med 
en deckare av Liza Markund. l

LISA	NIGRAN

Ålder: 45 år
Bor: Västervik
Familj: Man och tre barn
Utbildning:	Efter gym-
nasiet har jag gått LHS 
(Livets Hårda Skola)
Bakgrund:	Har jobbat 
på Posten och med  
inköp och försäljning  
inom sportkollektion
Fritid:	Spinning, prome-
nader och läsa böcker

”Jag tycker att man i grunden 
måste ha en positiv inställning 

men samtidigt vara realist.”

–	Det	bästa	med	mitt	jobb	är	kontakten	med	kunderna.		
Att	träffa	dem,	hitta	lösningar	på	deras	problem	och	se		
att	de	blir	nöjda.	Det	säger	Lisa	Nigran	som	arbetar	som		
säljare	på	Barracuda	i	Gamleby.	

mÖtE mED
lISa NIgRaN 
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Kamouflerar sina kunder

Text: Carina Knutsson      Foto: Per Kustvik
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A
tt arbeta med varumärken 
handlar inte om att sätta upp en 
Saab-skylt på ett hus eller trycka 
logotypen på en penna. Det 

handlar om att bygga relationer med kun-
derna och att skapa visioner och känslor. Det 
handlar om att sätta varumärket i ett sam-
manhang som är större 
än det egna företaget och 
dess produkter. 

– Vi bygger varu-
märket hela tiden i vårt 
dagliga arbete. I våra 
möten med kunder, i de 
mejl vi skickar, på fritiden 
i mötet med vänner och 
så vidare. Därför är varje 
medarbetare viktig i varumärkesbyggandet. 
Genom att vara tydliga och konsekventa i all 
vår kommunikation kan vi bygga ett starkt 
och känt varumärke som har en given plats i 
både nuvarande och framtida kunders med-
vetande, säger Anders Blom, varumärkes-
ansvarig på Saab. 

Största	fördelen	 med ett starkt varumärke 
är att det bidrar till att öka lönsamheten. Det 
leder till att man får lojalare kunder och blir 
mindre sårbar för konkurrenternas agerande. 
Ett starkt varumärke är även viktigt för att 
attrahera nya medarbetare och skapa stolthet 
och inspiration bland de befintliga.

I	den	undersökning	 
som Saab nyligen har 
låtit genomföra bland 
allmänheten, framgår 
det att Saab som namn 
är väldigt känt. Proble-
met är att många i första 
hand förknippar det 
med bilar. 

– Samtidigt visar undersökningen att 
ökad kunskap om vad Saab gör, leder till 
positiva associationer, som att vi erbjuder, 
nyttiga tjänster och produkter, har innovativa 
lösningar och är annorlunda än andra före-
tag på marknaden. 

Saab	har	även	 gjort en undersökning bland 
kunder och i den framgår det att utländska 
kunder är generellt mer positiva till Saab än 
svenska: 64 % är mycket positiva och 24 % 
ganska positiva, jämfört med svenska där 
11 % är mycket positiva och 70 % ganska 
positiva. 

– Utländska kunder anser att Saab är ett 
modernt, internationellt företag som erbju-
der användbara produkter och tjänster av 
hög kvalitet. Svenska kunder lyfter fram att 
Saab är välkänt och internationellt, berättar 
Anders. 

– Både internationella och svenska kun-
der upplever att Saab är ett högteknologiskt 
företag med hög expertkunskap. Internatio-
nella kunder lyfter dessutom fram att Saab är 
ärligt, kundfokuserat, trovärdigt och pålitligt. 
Svenska kunder däremot är mindre impone-
rade av Saabs trovärdighet och rykte. 

Undersökningen	visar	också vad kun-
derna tycker är viktigast vid val av leverantör. 
Det är tre egenskaper: att företaget lyssnar på 

vErKSamhEt
vaRumäRke

kundens behov, håller det de lovar och leve-
rerar i tid samt erbjuder värde för pengarna. 
Detta innebär att det inte bara är viktigt vad 
man gör som leverantör, utan också hur man 
gör det. 

– Tittar vi på undersökningen som helhet 
kan vi alltså konstatera att det finns två upp-
fattningar om varumärket Saab, en svensk 
och en internationell. 

Som	en	följd	av	undersökningen har Saab 
tagit fram en ny varumärkesplattform där 
man bland annat har sett över koncernens 
vision, mission och kärnvärden. Plattformen 
har presenterats för delar av organisationen 
och arbetet med den kommer att gå vidare 
under våren. 

”Utländska	kunder	anser	att	Saab	är	ett	modernt,	internationellt	företag		
som	erbjuder	användbara	produkter	och	tjänster	av	hög	kvalitet.”
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Saab	vill	vara	känt som ett försvars- och 
säkerhetsföretag med högteknologiskt kun-
nande och innovationsförmåga. Vi vill att 
man ska känna att vi är ett pålitligt och tro-
värdigt företag med kundens bästa i åtanke. 
Att vi utmanar och strävar efter att hålla 
samhällen och människor säkra genom att 
överbrygga föreställningar och teknologiska 
barriärer i syfte att tillhandahålla bättre lös-
ningar för en värld i förändring. 

– För att lyckas förändra bilden av Saab 
måste vi jobba med varumärket kontinuer-
ligt i vardagen. Genom medarbetare, i kom-
munikation och alla andra sammanhang där 
allmänheten, kunder och andra intressenter 
möter Saab. Ett första steg kan vara att börja 
diskutera hur vi till exempel agerar och  
möter kunder, avslutar Anders. l

Ett	starkt	varumärke	skapar	värde	för	kunderna.		
Det	ökar	lönsamheten	och	stärker	konkurrens-	
kraften.	Det	är	också	viktigt	för	medarbetarna.		
Så	hur	är	det	med	Saabs	varumärke?	Är	det		
starkt	och	vet	folk	vad	det	står	för?	

ATT	BYGGA		
ETT	STARKT		
VARUMÄRKE	

Text: Carina Knutsson     Illustration: Daniel Ackermann

l l l l  FRÅGA	FYRA:	

Susanne	Lundin,		
Support	and	Services	i	Arboga
– Spontant tänker jag fortfa-
rande på bilen när någon 
säger Saab. Men för 
mig som jobbar här har 
förstås namnet fått en 
annan innebörd också. 
Då står det för flygplan, 
för underhåll och för hela 
begreppet vidmakthållande.

Margareta	Samuelsson,		
Corporate	i	Linköping
– Som Linköpingsbo 
kopplar jag Saab till civilt 
och militärt flyg och till 
högteknologi. Jag tänker 
också på ett gemensamt 
varumärke som täcker 
flera områden, främst bilar.

Anna	Olausson,		
Training	&	Simulation	i	Huskvarna
– Då jag jobbbar på Saab så tän-
ker jag först på det som är 
relaterat till mitt jobb, de 
spännande produkter 
som jag arbetar med och 
kollegorna jag har runt-
omkring mig. Annars så 
tänker jag direkt på bilar 
och flyg. Jag tänker också 
på ordet teknik. Det tycker 
jag sammanfattar Saabs verk-
samhet ganska bra.

Claes	Bäckström,		
Security	Solutions	i	Kista
– Detsamma som fick mig 
att börja på Saab för 11 
år sedan – våra unika 
slutanvändare. Strids-
piloter, specialstyrkor, 
kärnkraftsverksingenjörer 
och kriminalvårdare, för 
att nämna några. Det är en 
mångsidig grupp, både väldigt 
speciella och med högra krav. Detta 
är unikt, i alla fall i mitt arbete. Jag 
tänker också på Saabs produkter, lite 
kantiga och med cool grafisk profil. 

I ordboken förklaras det som 
ett skyddat namn på vara eller 
tillverkare av en vara. Men det 
är mycket vidare än så. Det 
omfattar hela verksamheten 
och består av alla de värden, 

uppfattningar och associatio-
ner som kopplas till företaget. 
Varumärket är enligt de flesta 
företagets värdefullaste ägo-
del. Det är många faktorer som 
spelar in när ett varumärke ska 

värderas, som varumärkets 
skydd och ägandeskap, kund-
lojalitet och kännedom. Som 
exempel kan nämnas H&M:s 
varumärke som förra året vär-
derades till 11 miljarder Euro.

Vad tänker du på  
när du hör Saab?

Vad är ett varumärke?
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Offentlig	Privat	Samverkan,	OPS,	handlar	inte	bara	om	att	indu-
strin	bygger	motorvägar	och	sjukhus.	Offentliga	myndigheter	
som	försvaret,	lägger	också	ut	delar	av	sin	egen	verksamhet	till	
det	privata	näringslivet.	

–	För	oss	handlar	OPS	om	att	hitta	nya	affärer,	säger	Thomas	
Eriksson,	programchef	på	Support	and	Services.	

thomas spanar  
efter  nya OpS-
aFFärEr

SaaB-rESan
OffeNTlIg PRIvaT SamveRkaN

O 
PS, OPP, PPP. Det finns flera namn, 
men alla förkortningarna står för en 
och samma sak: När det offentliga i 
form av staten, försvarsmakten eller 
någon annan myndighet ger ett före-

tag uppdrag att hjälpa till med något av dess åtaganden, 
och då inte bara genom att leverera materiel. 

Det	kan	omfatta	drift och support av materielsystem, 
men också finansiering av gemensamma projekt och, 
inte minst, partnerskap där man samarbetar för att leve-
rera ett mervärde för skattepengarna.

– För det är där som vitsen med OPS ligger. Att kunna 
åstadkomma bättre ekonomi, öka tillgängligheten och 
utnyttja samhällets resurser bättre, säger Thomas Eriks-
son. 

Det	finns	länder	där man har längre erfarenhet av OPS 
än Sverige. Ett brittiskt exempel är det gemensamma 
partnerprojektet där Marshall Aerospace, Lockheed 
Martin och Rolls Royce samarbetar med brittiska flyg-
vapnet om drift och underhåll av 43 transportflygplan 
Hercules C130. Kontraktet löper på 24 år och omfattar 
20 miljarder kronor i ordervärde. 

Ett	annat	exempel	är	Saabs affärsområde Security and 
Defence Solutions som är engagerade som partner i 
ANZAC Ship Alliance, ett marint OPS-projekt i Austra-
lien tillsammans med BAE. 

Men OPS är på gång i Sverige också. Politikerna och 
Försvarsmaktens ledning har under 2009 satt ner foten 
och bestämt hur de vill ha det. De har identifierat ett 
100-tal olika framtida OPS-områden, varav ett 20-tal 
olika projekt ska prioriteras. 

Inom	Saab finns i dag flera aktuella exempel på Offent-
lig Privat Samverkan, nämligen SK 60, Försvarsmaktens 
reservmaterielförsörjning och Training and Simulations 
träning av brittiska soldater. 

Torsten Öhman är divisionschef på Support and 
Services och ansvarig för SK 60-affären inom Saab. Han 
och hans kollegor gjorde en analys som de lade fram för 
FMV och flygvapnet med följande budskap: 

– Genom att se över och förändra gränssnitten, rol-
lerna och kontrakten kan vi gemensamt spara ungefär 
25 procent av de årliga driftskostnaderna för SK 60- 
systemet. 

”Förhoppningen	är	att		
det	svenska	försvaret		
ska	intressera	sig	för		
OPS-lösningar”

Text: Per Samuelsson     Foto: Per Kustvik

Xxx

Thomas	Eriksson	och	divisionschef	Torsten	
Öhman	framför	SK	60	–	en	klockren	OPS-
affär	för	Saab.
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Efter	en	mycket	lång	process,	 som innefattade bland 
annat en offentlig upphandlingsprocess och flera redo-
visningar för regeringen, skrev Saab och FMV slutligen 
ett omfattande kontrakt som gäller i åtta år. Kontraktet 
innebär att Saab förvaltar och disponerar hela materiel-
systemet SK 60. 

– Vi eftersträvar 100 procent tillgänglighet, men 
garanterar genom avtalet att flygvapnets behov av SK 
60-plan är täckt till minst 95 procent. Och det gäller fem 
dagar i veckan, 50 veckor om året, på Malmen i Linkö-
ping och de tre flygflottiljerna F7, F 17 och F 21.

I åtagandet ingår allt som behövs för att säkerställa 
luftvärdigheten på materielsystemet, till exempel 
anskaffning av reservdelar och utbytesenheter, konfi-
gurationsledning, främre och bakre underhåll. Totalt 
betalar FMV cirka en miljard kronor under åtta år fram 
till 2017. 
Det har gått mycket bra hittills: 

– Vi tar vårt ansvar och levererar 100 procent till-
gänglighet, konstaterar Torsten.

Ett	annat	exempel	 är när Support and Services tog 
över driften av Försvarsmaktens centrallager och garni-
sonslager för reservdelar. Britt-Marie Holmbom är chef 
på avdelningen för logistik och beskriver projektet som 
lyckat. 

– Uppgiften var att ta över försvarets hela reservdels-
försörjning till de tre vapengrenarna armén, flygvapnet 
och marinen genom 16 garnisonslager och centrallagret 
i Arboga. Projektet innebar att Saab samtidigt tog över 

140 av försvarsmaktens medarbetare och driftansvaret 
för hela verksamheten fram till oktober 2013, förklarar 
Britt-Marie.

Verksamheten har sedan dess effektiviserats genom 
rationaliseringar, plattare organisation, nya rutiner 
och en centralisering av reservdelsbeställningar. Vissa 
reservdelar som tidigare kunde köpas in och avropas på 
alla garnisonslager i landet, administreras idag enbart 
från lagret i Skövde. 

Ett	tredje	exempel på OPS är Training and Simula-
tions som för en tid sedan fick ett treårskontrakt med 
British Army om livesimulatorträning av förband på 
plats i Kenya, TTESIK, (Temporary Tactical Engage-
ment Simulation in Kenya). Träningen görs som en 
förberedelse inför tjänstgöring i Afghanistan. Övning-
arna går ut på att simulera vapenverkan på soldater och 
fordon med hjälp av sensorer. 

– Vi står för ett helhetskoncept som innefattar förbe-
redelser, materiel, utbildning, övning och taktisk ut-
värdering efteråt för infanteriförband upp till bataljons 
storlek, berättar Ronnie Larsson, affärsutvecklare på 
Training and Simulations. Kunden, den brittiska armén, 
behöver bara komma dit med sin personal så sköter vi 
allt annat. Åtagandet gäller dessutom över hela världen.

Saab har cirka 40 man på plats, varav 4–5 från Sverige. 
Övriga är britter, sydafrikaner och lokalanställda.

Erfarenheterna hittills är goda och förhoppningen 
är att det svenska försvaret ska intressera sig för OPS-
lösningar på träningssidan också.

Är det då bara fördelar med OPS? Nej, det finns 
förstås nackdelar också. Det är väldigt komplexa projekt 
med många intressen inblandade. Avgränsningar och 
upphandlingsprocesser måste noga övervägas. Så pro-
gramchefen Thomas Eriksson är lite luttrad.

– Den politiska viljan har tydliggjorts, men inte om-
satts till tydliga krav och mål på Försvarsmakten och det 
är kanske därför som förändringsarbetet inte bedrivs i 
den takt vi hoppats på, säger han. 

Men affärsmöjligheterna finns där och Thomas tror 
att OPS-marknaden på sikt kan vara värd 1–2 miljarder 
kronor på Saabs hemmamarknader.

Förberedelser	inför	en	TTESIK-övning	i	Kenya.

SaaB-rESan: OffeNTlIg PRIvaT SamveRkaN

Saab har flera OPS-projekt under  
leverans och marknaden spås växa  
i framtiden. 
• Drift och support av För- 
 svarsmaktens flygplan  
 SK 60
• Hantering av Försvars- 
 maktens reservmateriel- 
 lager
• Träningssystem till brittiska  
 soldaters övningar i Kenya

FÖRKLARING

OPS

l l l l  GUIDE:	OFFENTLIG	PRIVAT	SAMVERKAN	

Offentlig Privat Samverkan, OPS, är när privat industri 
hjälper den offentliga sektorn med hela åtaganden, inte 

bara materiel. Det kan handla om 
byggnation, drift och finan-

siering av motorvägs- eller 
broprojekt, men också 

drift och underhåll 
av tekniska system. 
Även försvaret i Sve-
rige och utomlands 
lägger ut delar av 
sin verksamhet på 
industrin. 

PROJEKT	PÅ	SAAB	

Växande marknad

”...det	gäller	
att	jobba	i	en	
nära	samver-
kan	både	med	
kunden	och	
inom	Saab”

Saab	vill utveckla ett närmare partnerskap med försva-
ret och erbjuda helhetsåtaganden, både inom enskilda 
materielsystem och större logistiska ”infrastrukturer”. 

Det handlar bland annat om Teknisk Tjänst Mark, 
fler tjänster för Gripen-planen, supportlösningar för 
helikoptersystemen, vidmakthållande av simulatorer 
eller målflygning för försvaret. 

– Men det gäller att jobba i en nära samverkan både 
med kunden och inom Saab, för att det ska bli en lång-
siktigt bra affär för båda parter, avslutar han. l

Britt-Marie	Holmbom	och	Saab	tog	över	
ansvaret	för	140	av	försvarsmaktens	
medarbetare.

Saab	levererar	100	procent	till-
gänglighet	till	SK	60-planen.
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Visst	är	det	smidigt	att	dra	iväg	ett	mejl.	Det	är	
enkelt	och	går	snabbt.	Och	du	som	får	mejlet	
kan	läsa	det	när	det	passar	dig.	Problemet	är	
bara	att	många	låter	sig	styras	av	mejlen		
snarare	än	sin	egen	planering.	

Text: Carina Knutsson     Illustration: Claes Stridsberg

att det första många gör när de kommer till 
arbetet är att kolla mejlen. Kanske inte för att 
arbeta med dem men för att man är nyfiken 
på att läsa dem. Många har ju också en telefon 
eller handdator där de kan läsa mejlen dygnet 
runt. 

En annan trend som hon ser är att mäng-
den mejl har ökat. De tjänstemän hon möter i 
sitt jobb kan få upp till 200 mejl om dagen. 

– Att hantera sina mejl är en stor del av 
arbetsdagen. Många vet inte hur lång tid det 
egentligen tar att läsa, slänga, åtgärda och 
spara. Därför blir de stressade. Jag brukar 
räkna med att det tar cirka en timme att han-
tera 20 mejl. Och då har jag inte räknat med 
de mejl som tar timmar eller dagar att åtgärda. 
Jag trodde att andra lösningar som till exempel 
intranät skulle ta över allt mer, men så verkar 
det inte ha blivit. 

– Det som oroar mig är att vi låter oss styras 
av mejlen och inte av vår planering. Vi jobbar 
med små snabba puckar och de långsiktiga 
strategiska arbetsuppgifterna hinner vi inte 
med. På så sätt riskerar vi att kvaliteten inte blir 
den vi önskar. l

arBEtSLiv
mejl

ven om du har en plan för vad som 
ska göras under dagen är det lätt att 
fastna i mejlen istället. Nyfikenheten 
tar över och du känner att du måste 

kolla inboxen för att inte riskera att missa 
något. Det är ju dessutom svårt att låta bli när 
man får upp ett meddelande på skärmen om 
att det har kommit ett nytt mejl. Eller ännu 
värre, det plingar till. Nackdelen med detta är 
att du ständigt blir störd och avbryts i det du 
håller på med. Du blir okoncentrerad och inte 
särskilt effektiv. Känner du igen dig?

Enligt Helén Vedlé som lärt ut mejlme-
todik i många år, är just den här aviseringen 
om nytt mejl ett av de största problemen. Hon 
menar att det är bättre att man istället skapar 
en egen rutin för när man ska läsa nyinkomna 
mejl.

– Ett av de vanligaste felen jag ser att mejl-
användare gör är att de låter aviseringen om 
att det kommer nytt mejl vara på. De som går 
mina kurser får alla ta bort aviseringarna och 
prova i tre veckor. Nästan alla vill fortsätta att 
vara ovetande om när nya mejl kommer. 

Något Helén har sett i sitt arbete är att 
mejlberoendet har ökat. Med det menar hon 

1 Kolla	mejlen	1–3	gånger	om	
dagen. Om du ständigt går in 

och läser nya mejl är det lätt att bli 
stressad. Dessutom blir du mindre 
effektiv om du ständigt blir avbruten. 

2 Stäng	av	pling-	och	blinkfunk-
tionen. Skapa istället egna ruti-

ner för att kolla nyinkomna mejl.

3 Avbeställ	onödig	information.
Prenumerera bara på nyhetsbrev 

som du verkligen vill ha och ta bort din 
adress från onödiga mejlgrupper.

4 Var	tydlig	när	du	skriver. 
Läs igenom en gång till innan  

du skickar och kolla att det tydligt 
framgår vad du vill. Annars kan det  
bli en lång brevväxling om detaljer i 
onödan. 

5  Mejla	inte	om	allt. Fundera på 
om mejl är bästa sättet. I vissa 

fall är det både snabbare och bättre 
att prata med varandra i stället. 

6 Stäm	av	viktiga	saker	person-
ligen. Om du vill ha ett snabbt 

svar ta alltid en personlig kontakt.  
Då slipper du frustrationen att vänta. 

7 Motverka	mejlberoende. 
Om du känner att du alltid vill 

kolla din mejl kan det vara bra att ge 
dig själv mejlförbud på fritiden. 

Helén	Vedlé	på	utbildningsföre-
taget	Get	ready!	lär	ut	metoder		
för	effektiv	mejlhantering.	

Helén	Vedlé,	
Get	ready!

Minska din  
mejlstress.

7	TIPS

Ä

Alla dessa mejl...
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Med	en	bakgrund	som internationell eko-
nom med tyska som inriktning kan steget 
till att jobba med projektledning och IT 
tyckas ganska långt. 

– Jag började arbeta med webbfrå-
gor 1999 då jag utvecklade Stryktipset 
på nätet för Svenska Spel. Med Saabs 
webb har jag jobbat i ungefär 10 år.  
I början på Framfab som kundansva-
rig för Saab, men den senaste tiden 
som anställd på Group ICT som är 
Saabs koncerngemensamma IS/
IT-avdelning. 

Där är Anders ledare för webb-
teamet som utvecklar och förvaltar 
Saabs hemsidor, intranät och  
extranät. 

– Webben är ett oerhört aktivt 
område just nu, där det finns mycket 
att hämta för Saab i att bli effekti-
vare i sitt arbete. Och om någon 
skulle undra – jo, man kan visst sälja 
Saabs produkter och tjänster via 
nätet.

Den stora glädjen i jobbet finner 
han i dialogen med kollegorna. Att 
få se andra utveckla och förverkliga 
idéer och lösningar är det som är  
drivkraften. 

För	cirka	10	år	sedan	flyttade Anders till gården 
Kungsvikstorp norr om Åtvidaberg där hans fru  
Pernilla bodde. På den tiden hade Pernilla två araber 
och en fjording. 

– Numera driver vi en verksamhet inom western-
ridning. Totalt har vi ett 40-tal hästar på gården,  
varav ungefär hälften är våra egna, av de ameri-

kanska raserna Paint och Quarter. Vi får årligen 
4-5 föl. Hade det inte varit för Pernillas kun-

skap och enorma energi hade vi inte kom-
mit dit vi är nu. 

Anders bidrag till verksam-
heten är att han byggt det 

mesta av stallar, ridhus, 
cafeteria och så vidare. 

Att komma hem och 
ta på sig blåbyxorna 
är enligt honom 
ett väldigt bra sätt 

att samla energi till 
nästa dag på kontoret. 
– Kombinationen av 

kontorsarbete på dagtid 
och praktiskt arbete på kväl-
lar och helger är nog det som 
hållit mig uppe genom åren. 

Man samlar energi genom det ena 
för att orka det andra. 
Anders har även en del tävlingsmeri-

ter, främst inom boskapshantering och 
lassokastning. Men de har även haft 
framgångar inom utställningsklasserna, 
där flera av hästarna har kvalificerat 
sig till VM. 

– I år ska vi vara med och placera 
oss i toppen i de svenska och danska 

mästerskapen för både Paint och Quarter. 
Nästa år är ambitionen att vara med på Europamäster-
skapen och fightas med topphästarna där.

ANDERS	S	BERNDTSSON
Ålder:	40 
Enhet: Group ICT, Linköping
Familj:		Gift med Pernilla (tränare och 
hovslagare). Dotter Ellen 1,5 år. 
Fritid:	Byggnationer på gården Kungs-
vikstorp och tävlingar med hästarna.

Webb och western ger energi
Att	ständigt	sträva	efter	utveckling	är	det	som	driver	
Anders.	Både	på	Saab	i	arbetet	med	webben	och	
hemma	på	gården	med	hästarna	och	
uppbyggnaden	av	verksamheten.

Text: Carina Knutsson     Foto: Per Kustvik

P är Rohman och Eva Söderström 
jobbar på Industrial Cooperation 
(IC), enheten som hanterar indu-
strisamarbeten. De framhåller att 

målet alltid är att det ska vara ett samarbete 
som båda parter vinner på och som bidrar 
till Saabs fortsatta tillväxt på lång sikt. Det 
handlar absolut inte om att ge bort saker 
gratis. 

– Vad många kanske inte vet är att de 
flesta av länderna som vi gör affärer med 
har lagar och regler som kräver att det i 
affären ska ingå ett offset-åtagande, eller 
ett industrisamarbete som vi inom Saab 
föredrar att kalla det, säger Pär. Och det är 
samma sak åt andra hållet. När Försvarets 
Materielverk i Sverige exempelvis gör affä-
rer med utländska leverantörer, kräver även 
de någon form av samarbete utöver själva 
produkten. 

Så	för	att	öka affärsmöjligheterna och 

Text: Carina Knutsson     Foto: Per Kustvik

stärka sin konkurrensfördel har Saab valt att 
erbjuda olika typer av industrisamarbeten. 
Dessa brukar delas upp i två olika typer; 
direkta och indirekta. De direkta är för-
svarsrelaterade och kopplade till produkten 
eller någon annan del av Saabs verksam-
het. Det kan röra sig om tekniköverföring, 
utvecklingsprojekt eller rena underleve-

rantörsinköp. De indirekta är riktade mot 
övrigt näringsliv och kan omfatta allt från 
internationell marknadsutveckling till in-
dustrialisering och tekniksamarbete. 

Hur	man	sätter	samman	ett industrisam-
marbete beror dels på kundlandets formella 
offsetkrav och dels på Saabs egen analys av 
vad som ger en konkurrensfördel i affären.

– Det är oerhört viktigt att vi lägger ut 
rätt saker, sådant som genererar ett värde 
för Saab som helhet, säger Eva. Åtagandet 
gentemot Ungern exempelvis är avklarat se-
dan ett par år. Men tack vare de investeringar 
som Saabs civila industripartners gjorde, till 
exempel Electrolux, med etableringssupport 
från Saab och förhandlingar med myndig-
heterna, får vi fortlöpande offsetkrediter 
som vi kommer att kunna använda i nästa 
affär. Dessutom var de investeringarna så-
dana att de bidrog starkt till att affären i sig 
blev resultatmässigt lyckosam för Saab.

– Ett annat exempel är Gripenaffären 
med Sydafrika. De bolag som Saab bildade 
har tagit ett antal kontrakt där både utveck-
ling och produktion delas mellan verksam-
heterna i Sydafrika och Sverige och som 
öppnat för nya marknader där vi inte fanns 
tidigare.

Det	är	affärsområdena och affärsen-
heterna som äger affärerna i sin helhet 
och som bedömer hur viktig offset- 
aspekten är för att vinna affären. De 

genomför sedan också de produktrelaterade 
direkta offset-projekten.

– Det vi på IC gör är att ta fram infor-
mation och rekommendationer på bra sam-
arbeten där vi vägt in aspekter som tillväxt, 
kostnader och risk. Vi ansvarar också för 
alla kontakter med offset-myndigheter och 
för att genomföra offset-åtagandena och 
kostnaderna för dem, avslutar Pär och Eva.  

Vad	är	egentligen	
offset?

WEBBARBETAREN WESTERNRyTTAREN

Affärer
InduSTRISamaRbeTe

dubblA roller  Anders S Berndtsson, Group ICT, Linköping

l l l l   mÄnnISKORna I Saab
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”Det	är	oerhört	viktigt	att	
vi	lägger	ut	rätt	saker”

Industrisamarbeten	är	något	som	båda	parter		
vinner	på	menar	Pär	Rohman	och	Eva	Söderström		
på	Industrial	Cooperation.		

Att	Saab	i	samband	med	större	exportaffärer	erbjuder	olika	typer	av	industri-
samarbeten	känner	du	säkert	till.	Men	vad	innebär	det	och	varför	sysslar	Saab	
med	det?	Vad	tjänar	Saab	på	att	”ge	bort”	saker?

l
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Sheryl	kom	till	Saab	som	konsult i samband 
med att ANZAC-avtalet tecknades. Hon var en av 
de första som skickades till Sverige för att lära sig 
mer om stridsledningssystemet 9LV453.

– Jag började som systemtekniker för det 
projektet. Senare började jag på det som skulle 
bli Celsius Australia, som systemchef. Mitt nästa 
steg var att inta rollen som teknikchef under en 
period. Därefter arbetade jag som affärsutveck-
lingschef på Saab Systems Pty Ltd. 

I	augusti	2004 utsågs Sheryl till projektledare för 
projektet Anti-Ship Missile Defence för ANZAC 
Alliance. Detta utgörs av australiska Defence 
Material Organisation, Saab Systems och BAE ”För	sitt	livslånga	engagemang	

och	enastående	insatser	för	att	
stärka	svensk-amerikanska	re-
lationer	med	fokus	på	försvars-
industrin”, tilldelades Sven-Olof 
Hökborg nyligen Svensk-Ameri-
kanska Handelskammarens Wil-
helm Wachtmeister-utmärkelse. 
Utmärkelsen instiftades 2001 av 
svenske ambassadören Wilhelm 
Wachtmeister för att uppmärk-
samma prestationer som främjar 
relationerna mellan Sverige och 
USA. 
Berätta	för	de	som	inte	vet,	
vem	är	du?

– Min titel inom svenska flyg-
vapnet är Generalmajor. Jag har 
under min karriär arbetat mycket 
inom flyg och verkat för att främja 
handeln mellan Sverige och USA. 
Jag har bland annat arbetat inom 
Försvarets materielverk där jag 
var projektledare för Viggen och 
sedermera JAS39 Gripen. Jag har 
också varit chef för Huvudavdel-
ning för Flygmateriel vid FMV. Jag 
har även tjänstgjort på Sveriges 
ambassad i Washington som 
biträdande flygattaché och varit 
vice ordförande i den svenska 
regeringens kommitté för svenskt-
amerikanskt försvarssamarbete. 
Vad	gör	du	nu	för	tiden?

– Jag är pensionär men fortfa-
rande aktiv som representant för 
Saab. Jag har bland annat tidigare 
haft styrelseuppdrag inom Saab.

På ständig jakt efter utmaningar 

Transfer	är	en	intern	tidning som 
handlar om tekniken inom Saabs 
olika kunskapsområden. Tidningen 
är på engelska och kommer ut fyra 
gånger per år. Sedan mitten av 2009 
distribueras den enbart digitalt. 
Vad	är	din	roll?

– Som redaktör är jag med hela 
vägen från idé till färdig tidning.  
Redaktionsrådet, som leds av tek-
nikchef Pontus de Laval, hjälper 
mig att vaska fram idéer till innehåll. 
Texterna skrivs av ingenjörer ute i 
organisationen. Jag bollar materialet 
med textförfattarna för att komma 
fram till ett format som är riktigt 
läsvärt och intressant. Därefter be-
stämmer vi bildmaterial och till sist 
layoutar jag alltihop.
Vad	tycker	du	är	kul	med	jobbet?

– Det roligaste är att jag får tillfälle 
att kombinera mina kompetenser. 
Min utbildning är på den tekniska 
sidan, medan mina intressen är mer 
åt det informationsmässiga och 
grafiska hållet. Transfer-jobbet lig-
ger precis i korsningen mellan dessa 
spår, och då trivs jag som en liten 
fisk. En annan sak som är mycket kul 
är att se hur helt vanliga ingenjörer 
kan åstadkomma så fantastiska 
alster i tidningen. 

Från	idé	till	
färdig	tidning Varje	år	arrangerar tidningen Ny 

Teknik en tävling som går ut på 
att försöka pricka in 13 rätt på 
teknikrelaterade frågor om det 
kommande året. I den senaste täv-
lingen fick Oscar Bergström elva 
rätt och var därmed den som hade 
flest rätta svar. 
Du	vann,	hur	känns	det?

– Jag blev väldigt överraskad 
och förvånad när redaktionen 
ringde och sa att jag hade vunnit, 
men det är förstås jättekul. 
Hur	var	frågorna?

– Alla frågor var väldigt svåra. 
Det handlar ju om att gissa om 
framtiden. Frågan om när rymd-
färjan med Fuglesang skulle 
lyfta till exempel, var ju väldigt 
väderberoende och svår att tippa. 
Även frågan om fyllnadsgraden i 
de svenska vattenmagasinen var 
svår.  
Frågan om hur många vindkraft-
verk som kommer att vara i drift 
nästa år var kanske lite enklare att 
gissa, eftersom det fanns infor-
mation om hur många det fanns 
innan. 
Vad	var	priset?

– Priset var en resa för två till 
Formel 1–tävlingarna på Monza 
i september. Det blir jag och min 
bror som åker. Det ska bli jättekul.

Flest	rätt

Marietje är kristen men fö-
redrar att säga att hon är ett 
Guds barn. Varje fredag lunch 
håller hon i en bönestund på 
kontoret. 
Vad	händer	under	böne-
stunderna?	

– Vi fokuserar främst på att 
be Gud om skydd, att välsigna 
företaget och att ledningen 
ska agera klokt. Vi ber för nya 
och pågående projekt samt 
för våra kollegor och de pröv-
ningar de utsätts för. Vi delar 
med oss av våra upplevelser 
och framgångar och lovprisar 
Herren för den godhet och 
barmhärtighet han visar oss 

varje dag. Vi har också en bok 
där man kan önska böner.
Vad	får	ni	ut	av	att	be?

– Det ger en otrolig känsla 
av gemenskap och tillit och 
man kan faktiskt känna Guds 
närvaro när man förenas i 
hans namn. 
Är	bönestunderna	populära	
bland	de	anställda?

– När vi startade förra året 
deltog i genomsnitt 5–10 per-
soner i bönestunderna. I år har 
Gud fått ett verkligt uppsving. 
För varje bönemöte måste vi 
boka det största konferens-
rummet för att alla ska få rum!

Böner	i	konferensrummet

VEM:	Sven-Olof Hökborg
VAD:	Mottagare av årets 
Wilhelm Wachtmeister-
utmärkelse 

VEM: Sheryl Lutz, Australien
VAD:	Spännande karriär inom Saab

VEM:	Oscar Bergström, 
Aerosystems
VAD:	Vann tävlingen Tippa 
Teknikåret 

VEM:	Marietjie du Plessis
VAD:	Aktiv kristen på Centurion i Sydafrika

VEM:	Gunnar Linn
VAD: Redaktör för Transfer

Systems. Sheryl ansvarar för hela projektet, som 
är värt cirka 700–800 miljoner australiska dollar. 
Det är ett av de största projekt som letts av en 
Saab-anställd.

– Förutom min tekniska kompetens tror jag att 
min styrka är min förmåga att skapa relationer 
med människor från olika företagskulturer. Jag 
försöker också agera mentor och stärka mina 
medarbetare. Vi är utspridda i fyra olika länder 
och det är otroligt viktigt att teamet kan fatta egna 
beslut samtidigt som jag har den kontroll jag be-
höver ha. Jag ser också till att arbeta tillsammans 
med mitt team. Jag delegerar inte bara, utan gör 
också mycket jobb själv.

vem & vAd
l l l l   mÄnnISKORna I Saab
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Bidrag	till	Children	of	Fire
Saab	i	Sydafrika ger regelbundet stöd till organisationen Children of Fire. 
Nyligen överlämnade medarbetare på Electronic Defence Systems ett 
bidrag, den här gången från Saab-anställda i Sverige. Bidraget utgjordes 
dels av pengar från en välgörenhetsfond och dels av pengar som normalt 
skulle ha använts för julklappar till personalen. Pengarna kommer att 
användas för rehabilitering av barn med svåra brännskador och brandsä-
kerhetsutbildning för boende i kåkstäder i samarbete med brandkåren. 

Många	goda	idéer	om	hur	man	planerar	att	arbeta	med	beteendeför-
ändring	framkom	under	grupparbetet.	Pontus	De	Laval	berättar	och	
Wayne	Agutter	lyssnar.

Brenda	Talazo,	Mirriam	Zetterlind	och	Nico	van	Rensburg	från	Electronic	
Defence	Systems	på	Centurion	tillsammans	med	barnen.

Här	ses	grupp	Communications	i	arbete,	från	vänster	Florence	Musengi,	
Cecilia	Schön	Jansson,	John	Belanger,	Ulrika	Fager	och	Eva	Willstrand.

ENgLAND

Saab	Systems	Oy	flyttar	till	nytt	kontor

Redo	för	förändring

I	slutet	av	januari	samlades drygt 30 kunder och samarbetspartner för att 
inviga Saab Systems nya kontor i Finland. De helrenoverade lokalerna kommer 
att fungera som en fast bas för 18 medarbetare. Där finns även tre konferens-
rum för kundmöten. 

I	slutet	på	januari ägde den årliga konferensen för Saabs cirka 100 
högsta chefer rum i Södertälje. Temat för detta år var ”Ready for 
change” och målet var att deltagarna skulle samlas kring en gemen-
sam bild av hur vägen framåt ser ut för Saab. Konferensens vikti-
gaste budskap var att förändringen av Saabs struktur och strategi 
nu är klar men att det viktigaste arbetet återstår – nämligen att ändra 
vårt beteende. 

ESBO

SVERIgE

”We came, we saw, we 
thought never again…”

Odlar mustascher  
för välgörenhet

Kommentaren kommer från ett 
av de två lag från Saab Seaeye 
som nyligen deltog i de så kall-
lade Helly Hansen-tävlingarna i 
England. Tävlingarna omfattade 
bland annat löpning, mountain-

bike och kanotpaddling. Syftet 
var att samla in pengar till 
organisationerna ”Caring for 
Children with Cancer” och ”The 
Royal National Lifeboat Institu-
tion”.

Här	ses	till	vänster	Jyri	Vikström,	säkerhetschef	på	Finavia	och	
kommendörkapten	Timo	Junttila,	chef	för	Finska	vikens	marin-
kommando.

Före

Efter

Flottiljamiral	Kari	Takanen,	till	vänster,	samtalar	med	Pekka	
Blomberg	som	är	vd	på	Saab	Systems	Oy.

Överstelöjtnant	Pertti	Immonen,	chef	för	utvecklingssektor	J6,	och	brigadge-
neral	Kari	Salmi,	chef	för	C4,	båda	vid	Finlands	försvarskommando,	tillbringar	
en	trevlig	kväll	med	Saab	Systems	Oys	försäljningschef	Ritva	Pihlman	och	vd	
Pekka	Blomberg.

vi VAr DÄr
l l l l   mÄnnISKORna I Saab

AUSTRALIEN

Under	november	månad	odlade de manliga medarbetarna på Saab i 
Australien sina mustascher. Syftet var att samla in pengar till stiftelsen 
”Movember”, en ideell välgörenhetsorganisation med fokus på mäns 
hälsa och då särskilt prostatacancer. De fick ihop 13 500 kronor.
Så här kan det se ut om man avstår rakning en månad. 

Pacific	Australia
Saab	deltog	nyligen	på	Pacific	Australia	i	Sydney	som är en interna-
tionell mässa inom sjöfart. Några av de tidiga besökarna i Saabs monter 
var delegater från Royal Thai Navy. Här informerar Hans Berglund från 
Aerosystems den thailändska amiralen om Skeldars kapacitet. Senare på 
dagen gav Mark Proctor, som är marknadschef på Saab Technologies 
Australien, amiralen och hans personal en guidad rundtur i ett Anzac-fartyg. 

SyDNEy
SyDAFRIKA
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Svenskt flyg 100 år
1910	räknas	som	flygets	födelseår	i	Sverige.	Det var 
då Carl Cederström, eller ”flygarbaronen” som han kall-
ades, introducerade flyget på allvar i Sverige efter att ha 
utbildats till pilot i Frankrike. Det var också då den första 
flygveckan på Gärdet i Stockholm anordnades. 1910 flög 
dessutom ingenjören Hjalmar Nyrop det första svensk-
byggda flygplanet. 

Mycket har hänt inom svenskt flyg sedan dess. 1912 
grundades flygskolan på Malmen i Linköping. 1936 invig-
des Bromma flygplats. Svenska Aeroplan Aktiebolaget, 
dagens Saab, bildades 1937 och 1940 provflögs det första 
egenkonstruerade planet Saab B17. 1948 kom J29, ”den 
flygande Tunnan”, upp i luften. 

Det första svenska överljudflygplanet Saab 35 Draken 
flög 1955. Planet konstruerades av Erik Bratt, legendarisk 
chefkonstruktör vid Saab. På bilden ovan ses han tillsam-
mans med provflygare Bengt Olow.

1967 flög Saab 37 Viggen för första gången. Prototypen 
till Saab 340 flög 1983 och den större och snabbare Saab 
2000 flög 1992. Utvecklingen av multi-role-flygplanet  
JAS 39 Gripen, startade 1982, med första leverans till 
flygvapnet 1993. 

Saab deltar sedan 2005 i programmet NEURON där en 
avancerad obemannad flygfarkost utvecklas. Saab är en 
av leverantörerna till Airbus 380 och Boeing 787 Dream-
liner som flög 2005 respektive 2009. l Carina	Knutsson
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