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EMPTY

Rakt	på	sak	…
Koncernledningen har varit ute i 
organisationen och träffat cheferna 
för att tydliggöra och skapa en dia-
log kring det förändringsarbete som 
Saab är mitt uppe i. Resultatet från 
mentometerfrågorna som ställdes 
i samband med detta visar att de 
allra flesta är beredda att förändras 
och anser också att det är nödvän-
digt. Läs mer på fokussidorna. 

I höst kommer ett nytt ansikte till 
Saab när Håkan Buskhe tillträder 
som Saabs vd. Ett annat nytt an-
sikte är Cecilia Stegö Chilò som är 
en av de nya medlemmarna i Saabs 
styrelse. Möt henne på sidan 12. 

Ett annat ansikte utåt är vår hem-
sida. Nyligen lanserades en ny ver-
sion av saabgroup.com som är mer 
kundanpassad och har en bättre 
sökfunktion.

Även Saabs kunder får nytt utse-
ende. Det är inte längre bara länder 
och skydd av nationsgränser som är 
i fokus, utan även städer och deras 
flöden där till exempel borgmästare 
och hamnchefer är potentiella kun-
der. Mer om detta på sidan 14. 

I skrivande stund väntar Saab 
fortfarande på besked från Brasilien 
när det gäller beställning av Gripen.

Ansikten		
på	Saab

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, Linköping Omslagsbild: Image Source
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.

Städer	nya	kunder
När städerna växer, ökar också deras 
behov av säkra och effektiva flöden. Detta 
skapar nya affärsmöjligheter för Saab.

Utlandsuppdrag
Phil Ahrens från Australien är en av de 70-
tal personer från Saab som valt att jobba 
och bo utomlands. 

Äckelgrejer	på	jobbet
Det vi retar oss på mest på arbetsplatser 
är äckelgrejer som kvarglömda matlådor 
och odiskade kaffekoppar.

Hög	produktionstakt
Aerostructures tillverkning till Boeings 
senaste flygplan 787 går på högvarv.
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ÅKE SVENSSON
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Adressändringar:	Lars Arnell, 013-16 92 08, lars.arnell@servistik.se

En av Saabs nya styrelsemedlemmar är Cecilia. Många känner kanske igen henne från den  
korta men turbulenta tiden som kulturminister. Vem är hon och hur ser hon på Saabs framtid?

12 Cecilia Stegö Chilò
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REDAKTÖREN

Carina	Knutsson,	chefredaktör
carina.knutsson@saabgroup.com

Jag har tänkt mycket på Saabs företagskultur den senaste tiden. Vi är mitt 
uppe i vårt förändringsarbete och har sagt att vi nu måste förändra vårt 
beteende för att utvecklas som företag. Men det som kan vara frustrerande 
med en företagskultur är att den är så svår att medvetet förändra, 
samtidigt som den har stor betydelse för våra framgångar. 
”Culture beats strategy every time” finns det de som säger.

l	I	framgång	som	motgång
Det finns dessutom ofta två sidor av samma kultur – en 
positiv del som envishet och ”jädrar anamma” kan till 
exempel vändas till något negativt om vi inte tillräckligt 
tydligt och snabbt erkänner att vi har problem och försöker 
lösa dem på egen hand. Under våren har vi misslyckats i ett 
av våra största projekt och jag tror att det, till viss del i alla 
fall, beror på vår kultur. 

l	34	roliga	år
Det här är min sista krönika i Spirit som vd innan jag 
lämnar över stafettpinnen till Håkan Buskhe. 
Det är en märklig känsla att efter 34 år på Saab 
ge sig ut på nya utmaningar. Som vd för Tek-
nikföretagen kommer jag att fortsätta driva 
frågor som ligger oss på Saab varmt om hjär-
tat – som hur viktigt det är för samhället att 
ständigt flytta fram gränserna med forskning 
och innovationer och att nya generationer 
ingenjörer kommer fram. Men det blir också 
många nya frågor och det ser jag fram emot.
34 år…ja, det har gått fort och det har varit 
fantastiskt roligt. Jag har haft förmånen att 
arbeta på ett av Sveriges allra finaste företag 
med engagerade och kompetenta män-
niskor och till alla er – ingen nämnd, ingen 
glömd – säger jag tack och lycka till!
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Tio	myndigheter		
i	samverkan

S
JÖBASIS är ett informations-
system som samordnar data 
om sjöläge, fartyg och väder 
och ger värdefullt stöd i ar-

betet med att övervaka kuster och hav. 
Informationen är tillgänglig 24 timmar 
om dygnet, 365 dagar om året. De 
myndigheter som har tillgång till den 
gemensamma lägesbilden är Sjöfarts-
verket, Fiskeriverket, SMHI, Tullverket, 
Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Försvarsmakten, Transportmyndig-
heten, Sveriges Geologiska Undersök-
ningar och Kustbevakningen. 

– Systemet hanterar till exempel 
sjökort, fiskezoner och kartor över land, 
men även information om naturvårds-
områden, väderprognoser och farligt 
gods, säger Kenny Norberg, försälj-
nings- och affärsutvecklingsansvarig 
för SJÖBASIS inom Security & Defence 
Solutions. Systemet har kapacitet för 
upp till 500 samtidiga användare och 
mycket höga krav på säkerhet så att 
informationen inte kan förvanskas eller 
nå fel mottagare. 

I SJÖBASIS finns funktioner för 
bland annat larmhantering, hastig-
hetsbevakning, avvikelsedetektering, 

l l l l   RAPPORT FRÅN UTVECKLINGENS FRAMKANT

SJÖLÄGESINFORMATION I REALTID

Saabs	förmåga	att	bygga	nya	och	integrera	befintliga	lösningar		
för	sjöövervakning	har	bevisats	i	ett	antal	europeiska	projekt.	
Det	senaste	exemplet	är	leveransen	av	systemet	SJÖBASIS	till	
svenska	Kustbevakningen.

återuppspelning och statistik. Systemar-
kitekturen bygger på Open Source med 
webbaserad GIS-presentation. 

– Utvecklingen av SJÖBASIS har för 
Saabs del inneburit flera tuffa utma-
ningar av både teknisk och funktionell 
karaktär, och såvitt vi känner till är det 
ett av få system i världen där så pass 
många olika myndigheter samverkar 
kring sjöövervakning, säger Kenny. 

Gränsen mellan militära och civila 
sjöövervakningssystem håller på att 
suddas ut och verksamheten är inte 
längre bara en nationell verksamhet. 
Flera EU-initiativ har tagits för att sam-
ordna informationen mellan myndig-
heter och mellan nationer. 

– Våra ambitioner kring övervak-
ning i Barents hav tillsammans med 
norska myndigheter och övervakning 
av de arktiska farvattnen i Kanada, 
är exempel på projekt där Saab aktivt 
verkar för att idéerna kring SJÖBASIS 
sprids. Genom vårt samarbete med 
svenska Kustbevakningen tror vi och 
hoppas att SJÖBASIS kommer att 
utgöra grunden för ett gemensamt sjö-
övervakningskoncept i Europa, avslutar 
Kenny. l

Text: Carina Knutsson     Foto: Per Kustvik

TEKNIK I VÄRLDSKLASS

Med	hjälp	av	Saabs	system	SJÖBASIS	får	tio	olika	myndigheter	
en	gemensam	lägesbild	av	Sveriges	kuster	och	hav	i	realtid.
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l l l l   JORDEN RUNT I SAABS VÄRLD

SAAB RUNT

ORDER	PÅ	TRÄNINGSSYSTEM	
Saab har tecknat ett kontrakt värt 150 miljoner kronor som gäller support för tidigare levererade  
träningssystem till den brittiska armén. Systemet används för kvalificerad stridsträning i Stor-
britannien, Kanada och Tyskland. Saab kommer att tillhandahålla tjänsten under en tvåårsperiod 
med möjlighet till förlängning.

I	april	lanserade	Saab	en ny ver-
sion av sin hemsida. Den som varit 
inne har säkert redan konstaterat 
att det är ganska stora skillnader 
när det gäller utseende, innehåll 
och funktion. Adressen är dock 
densamma, www.saabgroup.com. 

I fokus står Saabs affärserbju-
dande och bättre möjligheter att 
spåra sajtens besökare och öka 
interaktiviteten. Anders Jonzon, 

Med	hjälp	av	Saabs bottenliggande 
sonar kan smuggellådor och minor 
fastsatta på båtars skrov upptäckas 
automatiskt. Detta framkom efter ett 
sjöprov som Saab nyligen genomför-
de i Stockholms farvatten då skrov 
på passerande båtar inspekterades. 

Vanligtvis används dykare eller 
ROV:er vid skrovinspektioner, något 
som både tar lång tid och kan vara 
mycket farligt. Dessutom måste 
oftast båten som ska inspekteras 
ligga stilla. Om man istället använder 
en bottenliggande sonar kan många 
av dessa problem undvikas. 

Saab	inom	offshore
Saabs teknik har med framgång 
använts vid provborrningar för att 
värdera mineraltillgångarna på 
havsbottnen. Fjärrstyrda aggregat 
har sänkts ned till 3 000 meters 
djup från ett fartyg och den pre-
cisa placeringen av provhålen har 
säkrats med hjälp av komponenter 
från Saabs teknikplattform för 
undervattensfarkoster.

Medaljer	till	Saab	
Tre av fyra Thulinmedaljer, som 
delas ut av Flygtekniska Föreningen 
i Sverige, går i år till Saab. Lennart 
Joelsson får guld för sin framgångs-
rika ledning av utvecklingen av led-
ningssystemet Erieye. Silvret går till 
Kenneth Svensson för hans arbete 
med radarsystem för stridsflyg, och 
till Gert Sjunnesson för hans insatser 
kring utvecklingen av Gripen.

Hjälpinsats	i	Somalia		
Sverige deltar i Operation Atalanta 
som är en multinationell insats där 
man eskorterar fartyg som trans-
porterar mat till den nödlidande 
befolkningen i Somalia och länderna 
kring Afrikas horn. Ett område som 
ofta utsätts för piratattacker. Saab 
bidrar med både militära och civila 
insatser i form av bland annat tek-
nisk support.

Letar minor på  
båtars skrov

KORTA NYHETER

Saab ökar säkerheten 
kring fotbolls-VM 
I	sitt	största	internationella	kontrakt	inom civil 
säkerhet, har Saab avtalat med de sydafrikanska 
blåljusmyndigheterna att leverera ett TETRA- och 
WiMAX-system som förbättrar och effektiviserar 
deras kommunikation i samband med fotbolls-VM 
2010. 

Mer än 200 TETRA-basstationer kommer att 
installeras för att säkerställa en felfri täckning av 
provinsen Eastern Cap. Omkring 16 000 tjänste-
män kommer att använda det robusta nätverket 
för att kommunicera med sina kollegor på fältet 
med avlyssningssäker kommunikationsutrust-
ning, mobila data och bärbar video.

– TETRA/WiMAX-nät är perfekt när verksam-
hetskritisk kommunikation är av stor betydelse. 
Vi tror att detta nätverk är det första i sitt slag och 
att det kommer att leda till förbättrad säkerhet och 
brottsbekämpning, säger Johann Herselmann på 
Saab Grintek Technologies i Sydafrika.

Saab är även inblandat när det gäller luftbe-
vakningsskyddet. Det sydafrikanska flygvapnet 
(SAAF) måste säkra luftrummet över nio städer 
och tio olika arenor. För detta kommer de bland 
annat att använda flygplanet Gripen. 

Saab har fått en ny hemsida

50
Så många år har flygplanet  
Saab J 35 Draken varit i  
operativ tjänst hos svenska  
Flygvapnet.  

Gripenprojektet har lönat sig

Uppgradering av 
Gripen C/D 

Investeringarna	i	utvecklingen	
av Gripen har återbetalat sig 
till samhället 2,6 gånger. Det 
konstaterar Gunnar Eliasson, 
nationalekonom och professor 
emeritus i industriell dynamik 
vid KTH, i sin svenska bok ”Syn-
liga kostnader, osynliga vinster”. 

Boken grundar sig på den 
studie han genomfört kring de 
spillover-effekter som utveck-
lingen av Gripen har genererat. 

Saab	har	fått	en	beställning	av 
Försvarets materielverk som gäller 
utveckling av den nuvarande Gripen-
flottan. 

I beställningen ingår bland annat 
ett ökat egenskydd vid kemisk och 
biologisk krigföring, ökad räckvidd 
för radar, integrering av nya vapen 
samt ett antal förbättringar som 
införs för att ytterligare minska drift-
kostnaderna och minska buller och 
utsläpp vid testkörningar av motorn. 

Beställningen är värd två miljarder 
kronor som fördelas över fyra år och 
berör flera av Saabs affärsområden.

som är projektledare på kommuni-
kationsavdelningen berättar: 

– Det ska vara enkelt för be-
sökaren att snabbt hitta relevant 
information. Därför har vi nu en 
bättre sökfunktion som får ett stort 
utrymme på startsidan och nya 
menyer i toppnavigationen. Det ska 
också finnas möjlighet att identifiera 
besökarna så att vi kan öka kommu-
nikationen med dem. 

Pris	för	flygtrafikledning	
Saab har tillsammans 
med svenska Luftfarts-
verket fått pris för 
sina gemensamma 
ansträngningar inom 
flygtrafikledning på 
distans, så kallade 
Remote Towers. Priset 
delades ut av mediekoncernen 

Jane’s med motiveringen 
”lösningen erbjuder 

förbättrad kapacitet 
och effektivitet för 
regionala och lokala 
flygplatser och är ett 

bra exempel på sam-
arbete mellan industri och 

flygtrafiktjänster.”

Det mest kända exemplet är kanske 
Ericssons intåg på marknaden för 
mobiltelefoni, som till viss del var 
knutet till den militära antenn- och 
mikrovågsteknologin utvecklad för 
Gripen.

Gunnar har även skrivit en 
engelsk bok, ”Advanced Public 
Procurement as Industrial Policy, 
The Aircraft Industry as a Technical 
University”, som på djupet beskriver 
studien.

Gunnar	Eliasson
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Ökat marknadsfokus, fokuserad produktportfölj och  
effektivare styrning. Där har du Saabs strategi för fram-
tiden. Nu gäller det att i verksamheten jobba vidare med 
hur detta ska genomföras. På vissa områden har man  
redan kommit en bit på väg. 

Text: Carina Knutsson      Foto: Image Source      Illustration: Johan Janson 

SÅ JOBBAR  
VI VIDARE
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Samarbetsförmåga		
gav	nya	affärer
Förmågan	att	lyssna	på	kunden	gjorde	
det	möjligt	för	Microwave	Systems	att	
göra	affärer	på	den	annars	svåråtkom-
liga	brittiska	marknaden.	

Idag är Electronic Defence Systems en 
uppskattad leverantör i Storbritannien 
med stor orderingång fördelad på flera 
kontrakt som omfattar bland annat AR-
THUR och GIRAFFE. Det kunden främst 
uppskattar hos Saab är attityden och 
förmågan att samarbeta. 

– Vi har haft tur att erbjuda 
rätt produkter vid rätt tillfäl-
len och dessutom lyckats 
förmedla detta till rätt perso-
ner. Men vi har också lyckats 
tack vare en ödmjuk inställning och ett 
tålmodigt kommunicerande med kun-
dens representanter på alla nivåer. Sam-
tidigt som vi till generaler har förmedlat 
den övergripande förmågan som våra 
radar bidrar med, har vi till olika produkt-
specialister förklarat hur vi har arbetat 
med olika detaljer i konstruktionen. På 
så sätt har vi skapat relationer på många 
nivåer och skapat oss fler ambassadörer 
som talat väl för Saab, säger Torbjörn 
Wolffram, säljansvarig för Storbritannien 
på Electronic Defence Systems.

Hela upplägget mot brittiska markna-

den har baserats på arbete i små grupper 
med engagerade personer som arbetat 
mot tydliga mål. 

– I varje situation har förmågan att 
kunna lyssna på kunden varit den mest 
viktiga. Det gäller att förstå exakt vilka 
problem kunden har – det kan vara tid-
planen, betalplanen, något enstaka krav 
eller kanske intern politik. Vi har vid ett 
antal tillfällen fått göra saker som både 
kunden och vi själva ansett vara omöjligt. 
Men man kan mycket mer än man tror, 

om man bara bestämmer sig 
för det! 

Kunden har också 
uppskattat Saabs service-
erbjudande som förenklat 

innebär att vi utbildar personalen som 
ska använda och underhålla systemen 
och att vi sen levererar reservdelar så fort 
de behöver något. Får de problem som 
de inte kan lösa så har vi på Saab högsta 
prioritet att omedelbart sätta in rätt ex-
perter som stöd. Dygnet runt. 

När man i efterhand funderar över hur 
detta har varit möjligt, så kan man kon-
statera att våra värderingar Kunnande, 
Förtroende och Vilja stämmer väldigt bra 
överens med den attityd som känneteck-
nat arbetet, avslutar Torbjörn. l 
Carina	Knutsson

D
en första strategin, ökat 
marknadsfokus, handlar 
främst om att bli mer selek-
tiva på marknaden. 

– Saab finns idag i ett 90-tal länder och vi 
måste bestämma var vi ska finnas ute i värl-
den, säger Jonas Hjelm, chef för Marketing 
and Business Development. Det är uttalat att 
befintliga länder är prioriterade men vi måste 
bli tydligare än så. Vad innebär det att priori-
tera? Hur hög aktivitet ska vi ha? Var och hur 
ska vi göra våra satsningar? Detta diskuteras 
nu för fullt tillsammans med affärsområdena. 

Ökat marknadsfokus betyder också att 
lyssna på kunden och målgruppsanpassa 
kommunikationen. En koordinering av bud-
skapen ökar också effektiviteten. 

– I all vår kontakt med kunder represen-
terar vi Saab. Det påverkar uppfattningen om 
oss och vår förmåga att göra framgångsrika 
affärer. Vi vet från undersökningar att ju 
tydligare vi är på vad vi står för och vilka 
värden vi tillför, desto positivare är kundens 
uppfattning om oss. Det är snarare en fråga 

om hur vi gör affärer. Alla förstår säkert att vi 
måste ha en vision, men ser kanske inte hur 
det påverkar den dagliga affärsverksamheten. 
För att göra det mer konkret kommer vi att 
ta fram formuleringar och argument som 
alla medarbetare kan ha stöd av i sin dagliga 
kommunikation, säger Stefan de Flon som 
jobbar med Saabs varumärke och kommuni-
kationsstrategi.

En annan sak, kopplad till ökat marknads-
fokus, är att verksamheten måste bli bättre 
på att anpassa sig efter kundens behov. Ett 
exempel på några som lyckats bra med detta 
är Security & Defence Solutions, som ef-
fektiviserat och koordinerat verksamheten 
för att kunna möta ett nytt marknadsbehov 
inom Software Defined Radio (SDF). Stefan 
Hagdahl, som är avdelningschef, berättar att 
de gått från att vara konsult till att vara en 
system- och produktleverantör. 

– Det var ett antal drivkrafter inom 
teknologi- och affärs- och verksamhetsper-
spektivet som tvingade oss att förändra vår 
verksamhet. Det gick inte att bedriva en kon-
sultverksamhet i det avtal vi tidigare tecknat. 

Därtill skapade ett rådande teknikskifte 
inom radio en plats för oss på marknaden 
som system- och produktleverantör och Saab 
hade nyligen valts till National Champion 
inom området. Vi upptäckte också att våra 
förmågor inom SDR var spridda över många 
enheter. Skulle vi lyckas att bygga radio på 
ett nytt sätt där vi kunde erbjuda produkter 
med hög kundanpassningsgrad så behövde 
vi samarbeta, säger Stefan Hagdahl.

Den andra strategin, att ha en mer fokuserad 
produktportfölj, innebär att Saab ska göra 
mer fokuserade produktsatsningar.

– Detta är extra viktigt nu när den kund-
finansierade utvecklingen minskar och vi 
behöver finansiera mer ur egen ficka, säger 
Lena Olving som är Saabs Chief Operating 
Officer. Den kanske svåraste utmaningen 
är att bestämma vilka produkter vi inte ska 
satsa på. Som ett led i det här arbetet infördes 
i april en ny koncerngemensam produktlivs-
cykelprocess. Den fungerar som ett verktyg 
för att sortera ut de erbjudanden som Saab 
fortsatt kan tjäna pengar på.

SÅ	GJORDE	VI

FOKUS: VÄGEN FRAMÅT

GIRAFFE	AMB

Tredje strategin, som handlar om effektivi-
tet, innebär att Saab behöver bli bättre på att 
samarbeta och standardisera. Många har nog 
hört Lena Olvings mantra att det är ”com-
mon good” före ”local good” som gäller, och 
att vi i större utsträckning ska återanvända 
befintliga lösningar. 

Detta är något som bland andra Dynamics 
gör. Genom att utgå från en gemensam 
teknikplattform i sitt utvecklingsarbete har 
utvecklingstiden reducerats.

– Principen är att standardisera och att 
återanvända tekniklösningar inom mekanik, 
elektronik och mjukvara. En av fördelarna är 
att standardiserade enheter i flera produkter 
leder till enklare och mer kostnadseffektiva 
inköp. Det blir också enklare att integrera 
system både internt och mot andra tillver-
kare eftersom användargränssnittet blir det-
samma, säger Ola Pettersson på Underwater 
Systems. l

”Vi	har	skapat	
relationer	på		

många	nivåer”

Grunden	är	Saabs	vision,	mission	och	affärsidé.	
Allt	vi	gör	genomsyras	dessutom	av	värdering-
arna.	För	att	uppnå	de	övergripande	finansiella	
målen	har	Saab	utarbetat	tre	strategier	för	vad	
som	ska	göras.	Dessa	innebär	att	vi	måste	ändra	
vårt	arbetssätt	och	beteende.

FRÅN VAD TILL HUR

HUR
• ÖKAT MARKNADS FOKUS

• FOKUSERAD PRODUKT PORTFÖLJ

 • EFFEKTIVARE STYRNING

• VÅR VISION

• VÅR MISSION

• VÅR AFFÄRSIDÉ

•  KUNNANDE

• FÖRTROENDE

• VILJA

• 5 % TILLVÄXT

• 10 % VINST 

• KOORDINERA PROCESSER

• SAMARBETA

• TYDLIG ANSVARSFÖRDELNING

• PRIORITERA

• KONSEKVENT KOMMUNIKATION

• FINNAS PÅ FÄRRE MARKNADER

• UTGÅ FRÅN KUNDENS BEHOV

• BLI MER KOSTNADSEFFEKTIVA

• SE TILL HELHETEN

• FLER PRODUKTER VID VARJE AFFÄR

• STANDARDISERA

• MÄTA OCH FÖLJA UPP

• OSV

• OSV
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M 
ånga känner igen henne som kortva-
rig kulturminister, men vad däremot 
många inte vet är att hon har ett stort 
intresse för industri- och försvarsfrå-

gor och att hon är uppvuxen i skuggan av flygindu-
strin i Linköping.  
Som kulturminister fick du också ansvar för 

idrottsfrågor. Har du fortfarande ett idrottsin-

tresse?

– Först visste jag inte att jag fått det ansvaret, 
men när det blev klarlagt blev jag jätteglad efter-
som jag är en riktig sportfåne. Stora delar av min 
ungdom ägnade jag åt idrott; handboll på vintern 
och friidrott på sommaren. Och eftersom de öst-
götska ränderna aldrig gått ur håller jag förstås på 
LHC och på fotbollstjejerna i LFC. 
Vad kan du bidra med till Saab?

– Jag hoppas att jag ska kunna tillföra om-
världskunnande och strategitänkande. Jag har 
under ganska många år ägnat mig åt att studera 
förändringar i värderingar och samhällen, som 
får konsekvenser för företag. Ytterst handlar det 
förstås om att hitta nya affärsmöjligheter. Sedan 
har jag suttit många år i olika styrelser. Det är min 
erfarenhet att styrelser fungerar bäst om de består 
av personer med olika kompetenser, men där alla 
känner sig komfortabla med sitt ansvar och sinroll.  
Vad på Saab imponerar mest på dig?

– Det måste vara förmågan att omsätta idéer till 
innovationer och inte minst marknadsfärdiga pro-
dukter. Det klarar inte andra FoU-institutioner på 
samma sätt. Däri sitter industrins särskilda värde, 

och magi! Jag har haft förmånen att besöka de 
flesta affärsområdena inom Saab och jag har också 
imponerats av samarbetsandan, arbetsglädjen och 
stoltheten hos medarbetarna. 
Den allmänna trenden går mot en önskan att 

köpa försvarsmateriel ”från hyllan”. Vad anser du 

om det?

– I många fall är ”hyllan” rätt väg att gå. Det 
finns inte längre försvarspolitiska skäl att egenpro-
ducera allt försvarsmateriel. Men politikerna bör 
inte gå för fort fram. Konkurrens råder först när 
den omfattar alla – eller åtminstone många. När 
det handlar om strategiska system och avancerade 
produkter gäller det också att räkna rätt. I många 
fall har det i efterhand visat sig att egenutveckling 
blev billigare för försvaret och en mycket god affär 
för landets ekonomi.  
Hur ser du på Saabs framtid?

– Omställningstrycket på Saab är högt. För-
utsättningarna för försvarsindustrin förändras 
nästan över hela världen och i allra högsta grad i 
Sverige. Därtill kommer en ökad konkurrens från 
länder vi tidigare betraktat som låglöneländer, men  
som nu i växande utsträckning kan konkurrera 
med innovationer och högteknologi. För Saab 
handlar det förstås om att använda sitt struktur-
kapital och att hålla hög takt i utvecklingsarbetet. 
Dessutom måste företaget använda de möjligheter 
en modern försvarsindustri har att öppna sig mot 
omvärlden. I globaliseringens tid vinner de företag 
som kan ta vara på kompetens var den än finns. l

CECILIA	STEGÖ		
CHILÒ	
Ålder: 51
Bor: Bromma
Familj: Maken Erik 
och sönerna Max, 19  
och Joel, 14. 
Utbildning:	Studier i 
bland annat statskunskap 
och nationalekonomi vid 
Linköpings och utländska 
universitet. 
Bakgrund:	Har arbetat för 
den moderata partiled-
ningen, som ledarskribent 
på Svenska Dagbladet, 
kommentator på Sveriges 
Radio och som vd för 
tankesmedjan Timbro. 
Sitter eller har suttit i 
ett antal olika styrelser, 
bland annat i Spendrups, 
Länsförsäkringar och i 
Linköpings universitets 
kommersialiseringsråd.

”Jag imponeras av
samarbetsandan”

Cecilia	Stegö	Chilò	är	ny	styrelseledamot	i	Saab	och	hon	tycker	
att	Saab	är	ett	fantastiskt	företag.	Mest	imponeras	hon	av	förmå-
gan	att	omsätta	innovationer	till	nya	och	världsledande	produkter.

MÖTE MED
CECILIA STEGÖ CHILÒ 

Från innovation till färdig 
produkt, det är magi

Text: Maria Hökbåghe      Foto: Per Kustvik
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N
ationers behov av att skydda sina 
gränser med militära medel har 
alltid varit och är fortfarande 
ett självklart fokus för Saab. 

Parallellt med detta har Saab även sökt civila 
tillämpningar för den militära teknologin. 
Etableringen av affärsområdet Security and 
Defence Solutions, med inriktning även mot 
civil säkerhet, är ett sådant exempel. Fokus 
där ligger istället på att skydda samhällets 
strategiska försörjningsflöden. 

– Städerna får av säkerhets- och försörj-
ningspolitiska skäl inte vara alltför sårbara 
för påfrestningar som terrorism, lågkon-
junkturer, naturkatastrofer, sjukdomar eller 

infrastrukturella flaskhalsar och de måste 
samtidigt vara attraktiva att bo i, att investera 
i och att lokalisera sig i, säger Ulf Petersson 
på Koncernstab Strategi. 

Ulf	är	analyschef	och har i uppdrag att 
tänka stort, framtidsinriktat och ibland i nya 
banor. Eller som han själv uttrycker det:

– Vårt jobb är att klättra upp i det högsta 

trädet och kika långt bort och åt alla håll. Där 
det ser ut att finnas lämpliga områden eller 
nischer för Saab, dit skickar vi ut spanare. 
Det händer rätt ofta att vi då också stöter på 
andra spanare som har fått vittring på samma 
sak som vi. På så sätt kan vi tidigt få veta åt 
vilket håll utvecklingen går och var samhäl-
lets ”förändringsfront” finns och också vilka 
aktörer som ligger i täten.

En	stads	attraktivitet	och robusthet är en 
funktion av hur väl dess ”system av system” 
fungerar. Det är en stor utmaning för dagens 
borgmästare att upprätthålla ett ökande flöde 
på ett effektivt, hållbart och säkert vis dygnet 

runt, 365 dagar om året. I städerna finns en 
flödesinfrastruktur som består av exempelvis 
hamnar, flygplatser, tågstationer, banker 
och dataservrar. Idag bor mer än hälften 
av jordens befolkning i städer och år 2050 
beräknas siffran vara 70 %. När Saab bilda-
des 1937 var urbaniseringsgraden i världen 
knappt 30 %. 

– Utan flöden av människor, varor, kapital 

och information, och utan systemintegration 
kan en stad inte existera. Och det är oftast 
borgmästarnas och stadsledningarnas ansvar 
att säkerställa det. De här kunderna är väldigt 
köpstarka. De sitter faktiskt på huvuddelen 
av samhällets skatteuppbörd. Borgmästaren 

i New York har som exempel en årlig bud-
get på cirka 400 miljarder kronor, varav en 
ansenlig andel avsätts för sådant som finns 
inom ramen för Saabs affärsidé såsom säker-
het, krisledning, underhåll av vital infra-
struktur, träning av "first responders" och så 
vidare, säger Ulf. 

– Vi tror att Saabs teknikbas passar för 
de omfattande investeringar som kommer 

CIVIL SÄKERHET
INFRASTRUKTUR

att göras för att bygga hållbara, effektiva och 
säkra städer. Egentligen liknar staden som 
funktion den systemarkitektur som vi är 
vana vid från militärt håll, med system av 
system, realtidskoncept, sensornätverk och 
så vidare. Men nu alltså med fokus på stadens 
aktörer.

För	att	kunna	styra	en	stad så måste man 
kunna mäta den. Enligt Ulf har städerna i 
allt högre grad behov av att mäta rörelser och 
flöden, genomföra realtidsanalyser och skapa 
gemensamma lägesbilder för att få fram be-
slutsunderlag. 

– Alla viktiga verksamheter i staden är 
beroende av en modern informations- och 
kommunikationsteknologi och man kan säga 
att stadens behov nu öppnar för ett giftermål 
mellan dessa behov och modern mät-, kon-
troll- och ledningsteknologi. Här skulle Saab 

”Utan	flöden	av	människor,	varor,	kapital	och	information	kan	en	stad	inte	existera”

eventuellt kunna ha ett starkt erbjudande 
och det skulle kunna skapa nya affärsmöj-
ligheter som vi idag kanske inte tänker på. 
Samtidigt som det också skulle innebära en 
rejäl utmaning eftersom vi historiskt sett 
har byggt vårt erbjudande kring att hantera 
nationalstatskunder. Nu talar vi istället om 
kunder på stadens nivå, ibland lika stora och 
mäktiga som hela nationer, och med i stort 
sett samma typer av behov som nationerna 
har, säger Ulf. 

Saabs	kunder	kan i framtiden alltså vara 
städer och borgmästare eller de som är an-
svariga för olika verksamheter i städerna, 
som till exempel hamnchefer och trafikan-
svariga, som alla har ett stort inflytande över 
den dagliga verksamheten och driftsbudget-
arna. Budgetar som i många fall kan mäta sig 
med dem vi ser i nationalstatssammanhang. 

För	att	trygga	fred	och	välstånd	i	vår	globaliserade	
värld,	blir	det	allt	viktigare	att	skydda	och	effektivi-
sera	flödet	mellan	och	inom	städerna	–	kanske	lika	
viktigt	som	att	skydda	och	kontrollera	nationsgrän-
serna.	

Säkra	städer	
spelar	stor	roll	

Text: Carina Knutsson     Foto: Per Kustvik

Ulf	berättar	att	Sverige tillsammans med 
Tyskland är de första länderna i världen att 
ha identifierat städer som strategiska mål för 
sina nationella exportsatsningar. Båda har 
därför utvecklat nationella marknadsförings-
koncept för att gynna export, investeringar 
och forskning och utveckling kopplat till 
modern teknologi för städers behov. 

– Vissa internationella företag har helt 
nyligen också utvecklat ett tydligt stadsper-
spektiv i sin strategi, till exempel IBM och 
Siemens. Men hittills är det inga försvars-  
eller säkerhetsföretag som gjort det, så här 
skulle det kunna finnas stora möjligheter 
för Saab att positionera sig, i så fall allt enligt 
Saabs nya mission att överbrygga mentala 
och tekniska barriärer för att trygga samhäl-
let i stort, avslutar analyschefen Ulf. l

I	städerna	finns	en	flödesinfrastruktur	som	består		
av	exempelvis	tågstationer,	flygplatser	och	hamnar.		
Att	skydda	och	effektivisera	dessa	är	oerhört	viktigt	
och	kan	innebära	nya	affärsmöjligheter	för	Saab.
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Drömmen	om	att	bo	och	arbeta	utomlands	är	stark	
för	många.	Att	lära	sig	ett	nytt	språk,	få	inblick	i	en		
ny	kultur	och	prova	på	arbetslivet	i	ett	annat	land.		
Ett	internationellt	företag	som	Saab	bjuder	på	en		
hel	del	chanser	till	det.	

NÄR BORTA BLIR 
HEMMA

SAAB-RESAN
ATT ARBETA UTOMLANDS

”Det	är	en	otro-
lig	upplevelse	
att	få	möjlighet	
att	bo	i	ett	an-
nat	land	under	
några	år”

Text: Karin Cedronius     Foto: Saab och Nicolas Keil

I  ntresset för att komma ut i världen och arbeta är 
stort bland Saabs medarbetare. I vår är 19 perso-
ner på väg ut till arbeten i olika länder, berättar 
Monica Kjellander, en av fem medarbetare på In-
ternational Assignments Group (IAG), den grupp 

inom Saab som hjälper till med förberedelser inför ett 
utlandsuppdrag.

Monica	och	hennes	kollegor har lång erfarenhet av 
att hjälpa människor som ska lämna tryggheten i det 
gamla landet och skapa en ny tillvaro i ett annat land. 
Det är mycket praktiskt att hålla reda på, inte minst om 
man har familj och barn. 

– Ingenting lämnas åt slumpen. Vi är med som en 
hjälpande hand genom hela processen, både före, under 
och efter avresan, säger Marie Drevdal som ansvarar för 
bland annat Australien och ett antal länder i Asien.

De	flesta	som	arbetat	utomlands kommer hem med 
oförglömliga upplevelser och minnen för livet. Kaj 
Rosander är en av dem som provat vingarna i ett land 
långt hemifrån. Han arbetar med marknadsföring av 

Gripen i Thailand sedan 2004. I januari förra året gick 
flyttlasset till Bangkok tillsammans med fru Kerstin och 
sextonåriga dottern Evelina. Tjugoåriga sonen stannade 
däremot kvar hemma för att gå sista terminen i gymna-
siet i Sverige. 

– Det är en otrolig upplevelse att få möjlighet att bo 
i ett annat land under några år. Jag har arbetat i både 
Brasilien och Östeuropa, och tillbringat långa tider ut-
omlands, men aldrig bott som vi gör nu. Skillnaden är 
stor. Nu kommer vi in i landet och dess kultur på ett helt 
annat sätt, säger Kaj.

Evelina	går	i	en	internationell	skola och Kerstin, som 
är lärare, arbetar två dagar i veckan på samma skola. 
Båda stortrivs som ”medföljande” till Kaj. Det är knap-
past svårt att hitta på saker att göra i Bangkok.

– Det kan kanske vara ett problem för den som föl-
jer med till andra länder, men här bor så många andra 
skandinaver att man snarast måste hejda sig så att man 
inte har för många saker på agendan, säger Kaj. 
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Thailand	är	mångas	drömsemesterland,	och visst är 
det ett härligt land att bo i. Men Kaj sticker inte under 
stol med att det blir vardag även här.

– Det är lätt att tro att allt är toppen bara för att man 
bor i ett semesterparadis, men självklart blir det en 
vardagslunk här också. Och visst stöter man på problem 
som är frustrerande.

Han nämner landets tröga byråkrati som ett exem-
pel och thailändarnas tidsuppfattning som ett annat.

– Vi är ju till exempel vana vid att tandläkaren är på 
plats om du har bokat en tid klockan tio. Men riktigt så 
funkar det inte här.

När Kaj sammanfattar för- och nackdelarna med sin 
utlandsstationering är det äventyret och erfarenheterna 
från en helt annan kultur som ligger högst på pluslistan. 
På minuslistan hamnar den administrativa tungrodd-
heten och förstås det faktum att familjen splittrades i 
och med att sonen stannade kvar i Sverige. Men på det 

SAAB-RESAN: ATT ARBETA UTOMLANDS

”Självklart	blir	
det	en	vardags-
lunk	här	också”

hela taget är familjen Rosander mycket nöjda med sin 
tid i Thailand. Alla är överens om att detta är ett äventyr 
som ingen av dem vill ha ogjort. 

Flyttstråken	inom	Saab	går	kors	och	tvärs	över värl-
den. I januari 2009 flyttade Phil Ahrens från Australien 
med sin familj, fru Karen och tre döttrar mellan 11 och 
17 år, till Sverige för att arbeta som en länk mellan de 
två länderna i LHD-projektet. Ända sedan Phil började 
på Saab i Adelaide för fem år sedan hade tanken funnits 
att ta chansen om möjligheten att flytta utomlands dök 
upp. Så när tillfället bjöds rådde ingen tvekan. 

Phil är mycket nöjd med det stöd familjen har fått av 
IAG i och med flytten. Jobbet, kollegorna och bostaden 

Phil	Ahrens	från	Australien	
har	flyttat	till	Sverige	för	
att	under	två	år	jobba	med	
LHD-projektet.

Kaj	Rosander	uppskattar	
äventyret	och	erfarenhe-
terna	från	en	annan	kultur	
som	en	utlandsstationering	
innebär.

Intresset för att arbeta utomlands är 
stort och globaliseringen ökar möj-
ligheterna att komma ut i världen.  
I dag har Saab utlandsstatione-
rade medarbetare i 22 länder. 
Standardkontraktet är på 
två år, men det finns både 
kortare och längre kon-
trakt. Maxtiden är dock 
satt till tre år för utlands-
tjänst hos Saab.

Steg ett är att tala med din närmaste chef till  
exempel under ert utvecklingssamtal. Du kan  
även kontakta det affärsområde som har 
verksamhet i landet du vill åka till. IAG kan 
förmedla kontakter med rätt personer på 
respektive affärsområde, men de för-
medlar inga jobb. Lägg gärna upp  
din profil i databasen på SaabNet  
och berätta att du är intresserad  
av en utlandstjänst.

EXPATRIATER

Så många är ute
Det finns en policy för utlandsarbete som ligger 
på SaabNet. Saab står till exempel för hyreskost-
naden i värdlandet, försäkringar och pensioner 
för den anställde, årlig hemresa för hela familjen 

samt språk- och kulturutbild-
ning innan avresan. 

Bostaden i hemlandet 
ansvarar man själv 

för under tiden 
man är ute. De 
flesta väljer att 
hyra ut den.

l l l l  GUIDE:	UTLANDSSTATIONERING

75 av Saabs medarbetare är idag utlandsstationerade, 
så kallade expatriater. Tillsammans med sina medföl-

jande familjer är totalt 177 personer från 
Saab ute i världen. Näst efter svenskar 

är sydafrikaner de vanligaste expa-
triaterna. Sverige, Sydafrika och 
USA är de länder där det bor 
flest utlandsstationerade och 
Förenade Arabemiraten är en 
stark bubblare då många är på 
väg dit i sommar.

KONTRAKT

Poppis att jobba utomlands
KONTAKT

Intresserad? Så gör du
POLICY

Detta står företaget för

i Sverige har varit minst lika bra som han förväntade sig. 
Däremot har även familjen Ahrens fått uppleva att all-
ting inte är en dans på rosor när man flyttar till ett land 
med nytt språk och ny kultur. 

– Det var inte helt lätt att lära känna folk, speciellt 
inte på vintern när alla stänger in sig inomhus. Men 
vi har lyckats träffa nya vänner genom våra döttrars 
idrottsintresse. Svenskar är underbara människor och vi 
har fått vänner för livet här, säger Phil.

Skolstarten i svenskt gymnasium och högstadium 
var också lite tuff för Phils två äldsta tjejer. 

– De började i svensk skola, men det var för svårt 
med språket. Nu går de på en internationell skola med 
undervisning på engelska. Min yngsta dotter går där-

emot i en lokal svensk skola och trivs jättebra. Det är 
fantastiskt när man hör henne prata svenska med sina 
kompisar!

Nu, när över halva tiden har gått av Phils tvåårskon-
trakt, har alla etablerat sig och ingen är speciellt sugen 
på att åka hem i januari 2011.

– Barnen planerar redan för hur de ska komma till-
baks hit och arbeta och studera när de blir äldre, säger 
Phil med ett skratt och tillägger:

– Vi har fått upplevelser och vänner för livet. Våra 
ögon har öppnats för nya kulturer och nya länder. Det 
är jag väldigt tacksam för att ha kunnat ge mina döttrar. 
Det är knappast något man lär sig i en lärobok i skolan. 

Gänget	på	International	Assignment	
Group	består	av	Karin	Strand	och	
Bert	Niklasson,	samt	Annika	Grandin,	
Mari	Drevdal	och	Monica	Kjellander.

l
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EMPTY

Att	störa	sig	på	äckelsaker	som	kvarglömda	mat-
rester	och	odiskade	kaffekoppar,	eller	reta	sig	på	
personer	som	talar	högt	i	telefon,	är	vanligt	på		
dagens	arbetsplatser.	Det	är	liksom	oundvikligt	
att	det	uppstår	irritation	när	människor	jobbar.	

Text: Carina Knutsson     Illustration: Claes Stridsberg

allmänna bruset och det verkar som de inte är 
medvetna om att det finns flera personer på 
arbetsplatsen. 

Hur ska man då hantera detta? Ja det beror 
ju på hur mycket man tycker att det stör. Äckel-
grejerna skapar visserligen allmän irritation, 
men stör kanske inte själva jobbet på samma 
sätt som till exempel hög ljudnivå gör. Men om 
det inte är någon som reagerar så blir det inte 
heller någon förändring. 

– När det gäller odiskade kaffekoppar och 
annat i den stilen, tycker jag man ska ta mod 
till sig och säga ifrån om man stör sig på det. 
Antingen enskilt eller i grupp. Funkar inte det 
så får man väl ta till mera drastiska metoder. 
Exempelvis bestämma att nu är det fritt fram 
att slänga mat i kylskåpet som legat ett visst 
antal dagar eller som inte är märkt med namn. 

– När det gäller irritation som egentligen 
har sitt ursprung i maktlöshet, så kan det  
säkert förändras genom att människor får 
mer att säga till om i de större frågorna – mera 
demokrati på arbetsplatsen. Demokrati och 
inflytande tror jag också gör att människor tar 
mera ansvar för hur det ser ut på arbetsplatsen 
både ifråga om odiskade koppar och störande 
samtal. l

ARBETSLIV
IRRITATION

G
unnar Aronsson som är pro-
fessor i arbets- och organi-
sationspsykologi, menar att 
irritationen över småsaker på 

jobbet ofta har att göra med att folk känner sig 
maktlösa och inte har någon kontroll över de 
stora frågorna. Att då istället fokusera på de 
små frågorna blir enklare. Det är mer påtagligt 
och konkret.

– Sedan är det förstås olika hur folk upple-
ver en sak. Vad som är småsaker för någon är 
stora saker för någon annan. Vi blir emotio-
nellt upprörda av olika saker och vi har olika 
störnings- och äckeltrösklar, säger Gunnar.  

Vanligast är att man stör sig på sådant som 
har med kvarglömda matrester, odiskade 
kaffekoppar, sur och illaluktande mjölk i det 
gemensamma kylskåpet, och så vidare, att 
göra. Värst är snus och cigaretter dränkta i en 
kaffeskvätt i en ofräsch kopp. Fast det är, som 
tur är, inte så vanligt numera. 

– En annan irritationskälla som däremot 
blivit vanligare i och med att fler och fler sitter 
i kontorslandskap, är buller och överhörning, 
säger Gunnar. Att man hör och störs av samtal 
som man inte ska höra. Vissa personer har 
en vana att tala så högt att de överröstar det 

1 Töm	aldrig	kylskåpet 
Låt gärna dina matlådor och 

mackor bli liggande i kylskåpet tills  
det bildas ett härligt blågrönt ludd.

2 Prata	högt	i	telefon 
När du pratar i telefon, se till att 

hålla en hög ljudnivå, särskilt om det 
är privata samtal. Har du mobil? Ännu 
bättre. Gå då runt i lokalen och stör så 
många som möjligt. 

3 Lägg	dig	i	
Lägg dig i allting. Helst sådant 

som du egentligen inte har med att 
göra eller kan något om. 

4 Diska	inte	efter	dig
Efter fika- eller lunchrasten läm-

nar du disken i köket. Den får någon 
annan ta hand om. 

5  Lata	dig	på	möten
Se möten som en betald vilo-

paus, kom oförberedd och engagera  

dig inte i det som sägs. Kom absolut 
inte med några egna idéer.

6 Snacka	skit	om	andra
Sprid påhittade eller överdrivna 

rykten om människor utan att göra 
någon faktakoll eller egen rimlighets- 
bedömning.

7 Avboka	inte	lokalen 
Strunta i att avboka den lokal du 

bokat för ett möte, fastän du fått veta 
att mötet ställts in. 

Här	kommer	några	hjälpande	(och	
sarkastiska)	tips	från	redaktören	på	
hur	du	ska	göra	om	du	vill	störa	och	
irritera	din	omgivning	på	jobbet.

Så stör du!

7	TIPS

Irriterad på jobbet?

Carina	Knutsson,
Chefredaktör	Spirit
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2002	testade	Mikael	fallskärmshoppning,	
mest för skojs skull. Efter att ha tagit eget certifi-
kat deltog han i några mindre tävlingar som gick, 
enligt honom själv, förvånansvärt bra. Så han 
fortsatte. Åtta år senare är han trefaldig svensk 
mästare i friflygning och tränar för fullt inför sitt 
andra VM. 

– Jag är uppväxt med flygsport. Det har alltid 
funnits med i familjen. Mina föräldrar var amatör-
piloter och en vän till dem var fallskärmsfotograf, 
så det fanns alltid häftiga affischer uppsatta 
hemma. Jag är född och uppvuxen i USA och 
testade lite fallskärmshoppning i Kanada, där 
jag studerade, men det var när jag flyttade till 
Sverige som jag började gå kurser och tog mitt 
certifikat. 

Mikael tävlar i grenen friflygning och har vun-
nit SM-guld med sitt lag tre gånger. Laget består 
av två performers och en kameraman som 
interagerar med varandra i olika rörelser och 
formationer. 

– Det är otroligt häftigt att flyga med sin egen 
kropp. Det är den friaste rörelseformen som 
finns. I början var man ute efter en adrenalinkick, 
men ruset man får vid uthoppet lägger sig och 
nu är det snarare de oändliga möjligheterna för 
vad som kan utföras rent artistiskt som lockar.

Just nu tränar han med det svenska lands-
laget inför sommarens VM som går i Ryssland. 
Cirka 20 lag tävlar och förhoppningen är att 
placera sig bland de fem bästa. 

Mikael	är	anställd	på	Security and Defence 
Solutions, men i dagsläget verksam inom  
Aeronautics som Contract Manager för den 
order som Saab fått från NH Industries gällande 
system till de helikoptrar som Försvarsmakten 
beställt.

Kontraktet innebär att Saab ska leverera ett 
så kallat Tactical Mission System (TMS) som 
bland annat innehåller utveckling, produktion 
och integration av systemdatorer, digital karta, 
registreringsutrustning och anskaffning av  
sonarsystem och taktisk radar. Saab kommer 
att leverera den nya editionen av TMS-systemet 
hösten 2011.

– Min roll är att ha koll på kontraktet i sin  
helhet, bevaka pågående program, hantera  
ändringar och medverka vid omförhandlingar.  
Vi har nyligen nått en överenskommelse om  
fortsättning av programmet efter en längre tids 
intensiva diskussioner, men det pågår fortfarande 
delförhandlingar för exempelvis ubåtsjakts-
varianten.

– Jag har jobbat på Saab sedan 1998 då 
jag började på Celsius. 2002 började jag med 
fallskärmshoppning. Som hoppare är jag van 
att ha ett långsiktigt perspektiv. Att hela tiden 
nöta detaljer för att nå mitt långsiktiga mål och 
det är något jag känner att jag har nytta av även 
i jobbet. Långsiktigheten. Och självklart även 
lagandan. 

MIKAEL	STIER
Ålder:	34 
Enhet: Security and Defence Solutions, Järfälla
Familj:	Fru och två barn 
Fritid:	Gillar att hålla mig sysselsatt, 
bland annat med jakt och fiske

Friflygning  
på hög nivå
På	vardagarna	är	Mikael	Stier	Contract	Manager	för	
helikopteraffären	mellan	Saab	och	NH	Industries.	
På	fritiden	är	han	en	fullfjädrad	artist	i	luften	där	han	
tävlar	i	grenen	friflygning.	

Text: Carina Knutsson      Foto: Per Kustvik och www.hansberggren.se

S aab levererar sju olika dörrar och 
luckor samt avionikutrustning 
som styr och kontrollerar ving-
klaffarna till Boeing 787. Efter 

flera år präglade av tekniska bekymmer och 
förseningar kom en efterlängtad framgång 
när flygplanet för första gången fick luft 
under vingarna innan jul. Nu genomförs 
omfattande flygutprovning och första leve-
rans är planerad till slutet av året. Även på 
Saab går Boeing-verksamheten på högvarv 
efter ett drygt års produktionsstopp orsakad 
av förseningarna i programmet.

– Vi har gjort stora framsteg den senaste 
tiden. Från ett produktionsstopp för bara 
några månader sedan levererar vi nu 1–2 
dörrar varje vecka och snart ökar vi takten 
ytterligare, förklarar Per Jörneskog, affärs-
ansvarig för Boeing inom Aerostructures. 

Per ser framför allt två viktiga fram-
gångsfaktorer för att den negativa situatio-
nen har kunnat vändas: att man hela tiden 
har jobbat nära kunden och att lean har 
präglat arbetssättet.

Text: Ida Holmberg     Foto: Per Kustvik

En	del	av	Aerostructures	Boeing-team 
har telefonavstämningar med Boeing varje 
dag.

– Boeing är en så otroligt mycket större 
organisation än Saab och mycket handlar 
om att ha rätt kontakter. Vi har ett mycket 
bättre kontaktnät där nu än för några 
år sedan och därmed en bättre relation. 
Olikheter i kultur och ledningsstil ska inte 
underskattas när man arbetar med en ny 
kund, det är viktigt att ha en tät dialog, 
säger Per.

Mycket	fokus	har	 legat på att utveckla 
produktionsmetoder för att få en så effektiv 
tillverkning som möjligt. De stora lastrums-
dörrarna tillverkas i en så kallad taktad lina.

– Det här är nog det svåraste vi har satt i 
produktion. Det kan låta enkelt att tillverka 
en dörr, men det är en komplex produkt 
som innehåller både struktur och system. 
Dessutom har Boeing högt ställda kvalitets-
krav som vi måste leva upp till, och det är 
just kring kvalitet vi har fått fokusera stora 
resurser, förklarar Per.

Till	hösten	väntar nästa stora utmaning då 
takten i produktionen ska höjas betydligt. 
En dörr ska då lämna Saab varannan dag.

– Det kommer att bli otroligt tufft men 
med de erfarenheter vi har i bagaget är jag 
övertygad om att vi kommer att fixa det. 
Det här är en viktig affär för vår framtid 
och vi har helt enkelt inget annat val än att 
lyckas, förklarar Kjell Johnsson, affärsen-
hetschef för Aerostructures. l

Äntligen	luft		
under	vingarna

FALLSKÄRMSHOPPAREN

CONTRACT	MANAGERN

VERKSAMHET
FRAMGÅNGSRIKT PARTNERSKAP

DUBBLA ROLLER  Mikael Stier, Security and Defence Solutions, Järfälla

l l l l   MÄNNISKORNA I SAAB
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När	Saab	2005	blev	partner	till	Boeing	öppnades	dörren	till	en	ny	kund	med	högt	
ställda	krav.	Resan	från	kontrakt	till	leverans	har	varit	lång	och	krokig,	men	efter	en	
tuff	period	levereras	nu	1–2	dörrar	till	Boeings	senaste	flygplan	B787	varje	vecka.

BOEING	787	I	SIFFROR:
• 850 order från fler än 50 kunder

• B787 förbrukar 20 procent mindre  
 bränsle än dagens flygplan i liknande  
 storlek

• 50 procent av flygplansstrukturen är  
 byggd i komposit

• Flygplanet tar mellan 210–250  
 passagerare

• 160 000 medarbetare arbetar på Boeing,

 att jämföra med Saabs drygt 13 000

• Ett 40-tal större partners, varav Saab  
 är en, är delaktiga i B787-programmet

Boeing	787

Per	Jörneskog
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Saab	och	Mitsubishi	Aircraft Corporation (MJET) 
har tecknat ett ramavtal som omfattar support-
lösningar till den nya serien regional jet-flygplan 
MRJ. För en tid sedan fick man den första viktiga 
beställningen som rör dokumentation.
Vad	är	det	Saab	ska	göra? 

– Vi ska ta fram underhålls- och supportdoku-
mentation för de båda flygplansmodellerna MRJ70 
och MRJ90 under åren 2010–2015. Det handlar till 
exempel om manualer och reservdelskataloger.
Vad	är	din	roll? 

– Jag är Program Manager vilket betyder att det 
är jag som är övergripande ansvarig för att arbetet 
med den tagna ordern går som det ska och följer 

Vad	är	Technology	Forum? 
– Det är en levande teknikplatt-

form som förenar teknisk expertis 
för att ta fram praktiska lösningar 
på landsspecifika problem. Vi tar 
fram det bästa ur produkterna och 
fokuserar på tekniska lösningar. 
Vad	är	syftet?	

– För närvarande saknas pro-
duktsynergier mellan olika affärs-
områden i Sydafrika, men ingenjö-
rerna kan dela verktyg, forskning, 
erfarenhet och affärsinformation. 
Medlemmarna behöver ta kon-
troll och fokusera strategiskt på 
att hitta lösningar. Vi utgår från 
optimal användning av knappa 
resurser på grund av den rådande 
bristen på kompetens och de 
långa rekryteringscyklerna. 

– Vad verktyg och processer 
beträffar minimerar vi dubbelar-
bete genom att länka till Saabs 
samarbetssajt via SaabNet och 
Tools- och Methodology-grupperna. 
Vi har också undersökt möjlighe-
terna att hjälpa HR med att sprida 
kunskap om utbildningsprogram. 
Många utbildningar är vanliga 
men vi har ännu inte arbetat sär-
skilt mycket för att slå samman 
dem och få bättre priser eller ha 
dem på plats. 

Jobbar med Mitsubishis nya flygplan

Alenka	är en av dem som arbetar 
för att utveckla mångfalden inom 
företaget. 
Varför	är	det	viktigt	med	mång-
fald?

– Det är känt att våra olikheter 
skapar förutsättningar för ökad 
kreativitet och nya synsätt som leder 
till att vi kommer fram till bättre lös-
ningar. Flertalet studier visar att de 
företag som har en bred mångfald 
bland personalen har bättre ekono-
miska resultat än mer heterogena 
företag. Dessutom är mångfald både 
roligt och utvecklande! 
Hur	jobbar	man	i	olika	länder	med	
denna	fråga?

– I Sydafrika jobbar man mycket 
med att få en bra balans i fördel-
ningen mellan svarta och vita. I USA 
lagstiftar man mot diskriminering av 
många olika grupper och i Australien 
är det mest fokus på manligt och 
kvinnligt.
Och	i	Sverige?

– Vi har valt att göra extra insatser 
för att öka andelen kvinnor på chefs-
befattningar, bland annat med målet 
att ha 30 % kvinnliga chefer år 2015. 
Lokalt i verksamheten upprättas 
jämställdhetsplaner och i alla rekry-
teringar är man extra noga med att 
bedöma alla sökanden efter samma 
kriterier. Vi har ett mentorprogram 
för kvinnor och det finns även frivil-
liga nätverk för kvinnor som vi upp-
muntrar. 

Många	fördelar	
med	mångfald

Förenar	teknisk	
expertis Som	en	del	i	årets firande av 

svenskt flyg 100 årsjubileum, ar-
rangeras den 10–13 juni något som 
kallas Aerospace Forum Sweden. 
Peter är projektledare för Saabs 
medverkan.  
Varför	deltar	Saab?

– Syftet är att stärka Saabs 
image och visa svenska politiker att 
flygindustrin är en nationell tillgång. 
Det är också ett tillfälle att exponera 
Saab som en stark framtida partner, 
främja kontakter och främja rekry-
tering.
Vad	kommer	att	hända?

– Första dagen ägnas åt ett 
seminarium som belyser Sveriges 
position i teknikens absoluta fram-
kant. Man kommer att ta upp flyg-
industriella och forskningsinriktade 
frågor. Andra dagens konferens 
kommer att handla om luftstrids-
krafternas utveckling i Europa. 
Bland talarna finns Vice Marshal 
Tony Mason och Sveriges utrikes-
minister Carl Bildt. Tredje dagen 
är det återinvigning av Flygvapen-
museum. Dagen innehåller också 
inslag som ska främja rekrytering 
inom försvarsindustrin. 

– Fjärde dagen anordnas en 
spektakulär flyguppvisning för 
allmänheten, den största på 10 
år. Försvaret förväntar sig 50 000 
besökare. 

Flyg	i	fokus

Johan har 24 års erfarenhet 
inom flyg och har hunnit med 
mer än 3 400 flygtimmar i plan 
som Gripen, Viggen, Cheetah, 
F16, T38 och Hawk LIFT. Men 
det är Gripen han tycker är 
roligast att flyga.   

– Det är ruskigt kul att flyga 
Gripen. Det är fysiskt tungt när 
man kommer upp i 9G, men 
samtidigt är det en enorm 
glädje att vara där uppe ovan 
molnen, där det alltid är fint 
väder.
Hur	kom	det	sig	att	du	bör-
jade	på	Saab?

– Jag var i Flygvapnet innan 
och jobbade i Luleå, men så 
behövde Saab testflygare och 
jag sökte. Jag kom till Saab 
1998 och då var det ont om 
Gripenpiloter i Sverige. 
Vad	krävs	av	piloten?

– För att få flyga Gripen på 

Saab måste man ha minst 10 
års flygerfarenhet i Försvars-
makten. Sedan ställs det en 
del fysiska krav som följs upp 
i regelbundna läkarundersök-
ningar. Som person gäller det 
att kunna fokusera på flyg-
ningen och lösa de problem 
som uppstår. Man kan ju inte 
stanna och ta en paus direkt. 
Att ha koll på flygsäkerheten 
är jätteviktigt.
Hur	mycket	flyger	du?

– Jag flyger militärt cirka 
50–150 timmar om året. Jag 
var exempelvis en av dem 
som provade ut lufttankning 
med Gripen. Jag har också 
provat ut långa flygpass där 
jag flög rekordlånga 8 timmar 
och 2 minuter. Dessutom 
flyger jag väldigt mycket civilt. 
Bland annat vid uppvisningar 
med B17.

”Ruskigt	kul	att	flyga	Gripen”

VEM:	Dave Howie
VAD:	Ordförande i Technology 
Forum i Sydafrika 

VEM: Annika Frisk, Support & Services
VAD:	Program Manager för MRJ

VEM:	Peter Vestergren, 
Aeronautics
VAD:	Projektledare för 
Aerospace Forum Sweden 

VEM:	Johan Sjöstrand, Aerosystems
VAD:	Provflygare

VEM:	Alenka Rosenqvist
VAD: Nytillträdd chef för 
avdelning Competence  
Development på Group  
Human Resources

planen. I mitt arbete ingår också att försöka skapa 
förutsättningar för mer affärer med kunden.
Vad	tycker	du	om	ditt	jobb?

– Det känns jättespännande. Det är ju ett helt nytt 
flygplan med alla utmaningar som kommer med ett 
sådant utvecklingsprojekt. Att dessutom få jobba 
med en helt annan kultur och mentalitet gör jobbet 
ännu mer utmanande samtidigt som det är väldigt 
roligt och lärorikt. 

– Jag har jobbat som Business Development 
Manager inom Sales and Marketing sedan 1998 
och har varit med i diskussionerna med Mitsubishi 
från 2003. Så jag känner kunden väl vilket känns 
bra. 

VEM & VAD
l l l l   MÄNNISKORNA I SAAB
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Philippe	Homsi,	projektledare	för	Crescendo,	från	Airbus	France	inledde	två-
dagarsmötet.	Airbus	koordinerar	hela	projektet	där	59	partner	från	13	länder	
ingår.

Ruter	Dam	är	ett	chefsutvecklings-	och	mentorprogram	för	kvinnliga	chefer.	
Bland	2007	års	Ruter	Damerna	finns	företag	som	Volvo,	Telia	Sonera,	Astra	
Zenic,	ABB,	Lantmännen	och	Försvarsmakten	representerade.

En	dialog	om	hur	strategin	ska	genomföras	och	hur	man	kan	öka	samar-
betet	och	bli	mer	kostnadseffektiva,	pågår	just	nu	tvärs	igenom	företaget.

Budskapet	till	de	inbjudna	cheferna	var	att	förändringen	inte	kommer	
uppifrån,	utan	måste	genomföras	i	verksamheten.

Flera	av	åhörarna	sa	efteråt	att	de	blev	otroligt	inspirerade	av		
föreläsningen	och	sugna	på	att	söka	sig	till	Saab.

Förutom	vd	Riaz	Saloojee	deltog	bland	annat	generaler	från	SAAF,	högre	regeringstjänstemän	och	
lokal	aktieägarrepresentant	vid	öppningsceremonin.

SVERIGE

Inspirerande	föreläsning	
för	datatjejer

För	att	diskutera	Saabs fortsatta förändringsarbete besökte delar av 
koncernledningen chefer på olika orter i Sverige. Temat var ”Saab in 
change”. – Under 2009 arbetade vi mycket med vad som ska föränd-
ras. I år måste vi arbeta med hur vi ska agera för att lyckas, sa vd Åke 
Svensson i sin inledning.

Under	den	officiella	invigningen av affärsområdet Aeronautics i Sydafrika klippte chefen för 
det sydafrikanska flygvapnet (SAAF), generallöjtnant C Gaggiano, bandet för det nya kontoret.

LUND

Dialog om förändring

VI VAR DÄR
l l l l   MÄNNISKORNA I SAAB

SYDAFRIKA
LINKÖPING

Saab	var	för	en	tid	sedan	inbjudna	som föreläsare på en konfe-
rens arrangerad av svenska föreningen Datatjej, som riktar sig till 
tjejer som läser data- och systemvetenskap.
En av föreläsarna var Maria Svegby, som är sektionschef inom 
Aircraft Mechanics på Support and Services. Hon berättade om 
sin karriär på Saab och hur hon efter att ha gått mentorprogram-
met för kvinnor blev peppad att söka jobbet som avdelningschef. 

Ruter	Damer	besökte	Saab

Saabs	kapitalmarknadsdagForskningsprojektet	Crescendo Aeronautics	kontor	invigt

En	grupp	kvinnliga	chefer,	tillika kurskamrater från Ruter Dam-pro-
grammet 2007, besökte nyligen Saab för en dag med föreläsningar och 
diskussioner. Dan Jangblad och Lena Olving från Saab berättade om fö-
retaget och dess innovationskraft, respektive intern effektivitet och Saab 
i förändring. Eva Willstrand, informationschef på Security and Defence 
Solutions, talade om kommunikativt ledarskap och att leda i förändring. 
Förmiddagen avlutades med en mycket uppskattad demonstration av 
ledningssystem i Capability Test Center. 

Årets	kapitalmarknadsdag för journalister och analy-
tiker ägde rum i Linköping. Saabs ledning redogjorde 
för nuläget, de framtida utmaningarna och jobbet med 
Operational Excellence.

Ett	70-tal	representanter från europeisk flygindustri, universitet och 
institut samlades i Linköping för den första årliga avstämningen inom 
forskningsprojektet Crescendo. Syftet är att studera hur man gemensamt 
ska bedriva produktutveckling inom europeisk flygindustri i framtiden.

JÄRFÄLLA

EUROPA

Gunilla	Fransson,	affärsområdeschef	Security	and	Defence	Solutions,	berättade	om	Saabs	
erbjudande	inom	civil	säkerhet.

Vd	Åke	Svensson	gjorde	flera	intervjuer	under	
kapitalmarknadsdagen.
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En utprovares resa
I	mitten	av	70-talet	skickade	en	ung	Åke	Svensson,	
på sin pappas inrådan, in ansökan om sommarjobb 
på Saab. Det blev en sommar i Saras källare (för så 
kallades lokalen där Saabs egentillverkade dator Sara 
stod). Efter examensarbete på Saab var det därför fullt 
naturligt för den nyutexaminerade ingenjören att söka 
sig tillbaka till Saab. Karriären gick via teknisk utprov-
ning av missiler till ständigt nya arbetsuppgifter. 

Chef blev han första gången på ett kontor med 25 
medarbetare och därefter som projektledare. 1998 
kom han till avdelningen med det spännande namnet 
Framtida Produkter och Teknik och några år senare 
utsågs han till chef för dåvarande Saab Aerospace. 
2003 efterträdde han Bengt Halse som vd och  
koncernchef för Saab AB.

– Det har varit en häftig resa och jag tror faktiskt att 
en sommarvikarie skulle kunna avancera till koncern-
chef även idag. Vi har en bred verksamhet på Saab 
och det finns alltid möjligheter att hitta nya spännande 
arbetsuppgifter.

Bilden visar en skäggig utprovare som bekymrat 
följer mätinstrumenten.

– Den måste vara från tidigt 80-tal. Det kunde bli 
långa dagar med mycket väntan, vi jobbade i team 
och allt måste klaffa när roboten skulle provskjutas. 
Jag hade dessutom mycket kontakt med utländska 
kunder. Det var roligt, precis som det allra mesta har 
varit på Saab. l Björn	Stafstedt
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