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Rakt	på	sak	…

I	skrivande	stund	har återigen 
mutanklagelserna i Sydafrika kom-
mit upp på tapeten. En skugga faller 
på Saab även om vi oändligt många 
gånger slagit fast att vi inte tolererar 
oetiska affärer. Samtidigt kan jag 
ändå inte låta bli att vara glad och 
stolt över att jobba på Saab. Tänk 
på alla system och lösningar vi 
erbjuder som hjälper till att skydda 
samhällen och människor. Varför 
talar aldrig media om det? Varför 
berättar man inte att Saab har sålt 
minröjningsträning till britterna, som 
på så vis får kapacitet att rädda 
människoliv? Varför rapporterades 
det aldrig om att Saab bidrog med 
vattenreningssystem till det över-
svämningsdrabbade Pakistan? Eller 
att Saab samarbetar med FN och 
är en etablerad aktör i olika freds-
bevarande insatser i Östafrika? I 
detta nummer kan du läsa mer om 
FN och det stigande intresset för 
Saabs lösningar.

Ett sätt att istället skapa en 
mer nyanserad bild av Saab är att 
sprida bra berättelser om företaget. 
En riktigt vass berättelse kan vara 
ovärderlig för att visa att Saab är ett 
företag där det utvecklas fantas-
tiska produkter av otroligt skickliga 
och engagerade medarbetare. På 

sidan 24 hittar 
du ett exempel 
på en annons 
som bygger på 
en berättelse. 

En	bra	berättelse

Saab	Spirit	är Saabs tidning till alla medarbetare i koncernen. Adress: Saab AB (publ), 581 88 
Linköping , tel 013-18 00 00. Ansvarig	utgivare: Jonas Hjelm, tillförordnad kommunikationsdirektör, 
08-463 02 15, jonas.hjelm@saabgroup.com. Chefredaktör: Maria Hökbåghe, 0734-18 66 71, 

maria.hokbaghe@saabgroup.com. Layout: Condesign  Info Productions, Linköping Omslagsbild: Christian Hagward
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 12 500 medarbetare. För-
säljningsintäkterna uppgår till 24,5 miljarder 
kronor. Forskning och utveckling motsvarar 
nära 20 procent av omsättningen.

Möte	med	Jonas	Hjelm
Sveriges export av försvarsmateriel blir då 
och då en het potatis i den allmänna debatten. 
Saabs marknadschef Jonas Hjelm berättar om 
Saabs roll och ansvar.

Saab-resan	går	till	FN
Inom FN ökar intresset för Saabs erbjudanden 
stadigt. De första ordrarna kom under förra året 
och då öppnades dörrarna till FN ordentligt.

Mobbning	–	ett	brott
Mobbning på arbetsplatser är vanligare än vi vill 
tro. Om man är drabbad är det viktigt att säga 
ifrån tydligt och bestämt. Det är inte ditt fel.

Berättelserna	som	lyfter	Saab
Inom Saab finns en mängd fantastiska berät-
telser om stort och smått som beskriver den 
unika Saab-kulturen. Dela med dig av din bästa 
berättelse.
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HÅKAN BUSKHE
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Adressändringar:	Gustav Ax, 013-16 92 34, gustav.ax@servistik.se 

Hos den brittiska armén kommer Saabs produkter till användning både inför och i skarpa lägen.  
För soldaterna måste allt fungera. Tur då att man kan lita på Saab.

8 Saab levererar 

24

REdAkTöREN

Maria	Hökbåghe,	chefredaktör
maria.hokbaghe@saabgroup.com

l	På	stabil	grund
Jag har sett att många använder sig av det så kallade ”Saab-
huset” för att beskriva vad som är prioriterat för oss att 
jobba med nu och framåt. Bilden är bra eftersom den visar 
hur de olika målen samverkar. I samband med årets första 
kvartalsrapport kunde vi konstatera att Saab ekonomiskt 
står på stabil grund. Vi har varit framgångsrika i vårt 
effektiviseringsarbete, kassaflödet är starkt och försälj-
ningen ökar igen. Men det är just i goda tider som 
man ska rusta sitt hus för tuffare tider. En viktig 
uppgift för oss nu är till exempel att växa – med 
vinst - för att kunna nå nya marknader och skaffa 
oss nya affärsmöjligheter. 

l	Personalen	är	basen
Saab-huset har tre pelare – Performance, 
Portfolio och Profitable Growth, som vilar 
på en stabil bas i People. Vår långsiktigt 
kanske tuffaste utmaning är att få våra 
medarbetare att fortsätta bidra med sitt 
engagemang och sin kompetens för att 
utveckla Saab och att attrahera nya med-
arbetare. Därför var det extra intressant 
att se resultatet av årets medarbetarenkät, 
efter ett år som många säkert upplevt som 
fyllt av förändringar. Delar av resultatet 
bekräftar också detta, samtidigt som det 
finns flera positiva delar. Att medarbetarna 
känner att de räknas och har inflytande i sin 
egen arbetsgrupp är faktorer som bidrar till 
fortsatt engagemang.16
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T
a en titt på kamouflaget på 
bilden här bredvid. Det ser 
kanske inte så komplicerat ut 
vid ett första ögonkast, men  

i själva verket är Saabs kamouflage- 
system ytterst högteknologiska produk-
ter. De hjälper till att undvika upptäckt 
och attacker från militära system som 
spaningssatelliter, radarsensorer, IR-
sensorer och olika typer av målsökare.
Eftersom militära fordon är som allra 
mest sårbara under rörelse är vikten av 
effektivt kamouflage mycket stor under 
pågående operationer. Saabs mobila 
system kan både lura fiendens sensor-
system och vilseleda de algoritmer som 
styr målsökande stridsdelar i olika typer 
av intelligenta vapensystem.

– Dessutom är kamouflaget ut-
vecklat för att passa inom ramen för 
vad som kallas ”hållbar upphandling”, 
något vi definitivt tror kommer att bli 
allt viktigare i framtiden, säger Johan 
Friberg, marknadschef på Barracuda 
inom affärsområde Dynamics.
 
kamouflagesystemen skärmar på 
ett effektivt sätt av solens strålar och 
sänker temperaturen i fordonen, vilket 

l l l l   RaPPoRT fRån UTVecklInGenS fRaMkanT

Lurad!

Saab	är	världsledande	inom	avancerade	mobila	kamouflagesystem,	så	
kallade	MCS.	Inte	bara	skyddar	de	fordon	mot	upptäckt	eller	attacker	från	
fienden	–	de	skapar	också	en	bättre	arbetsmiljö	för	besättningen	och	har	
samtidigt	en	positiv	effekt	på	miljön.

förbättrar tillvaron för besättningen och 
skyddar den tekniska utrustningen om-
bord. Samtidigt gör det här att bränsle-
förbrukningen för ett normalfordon 
i ett land som Irak eller Afghanistan 
minskar rejält – med över 20 procent.

– Det är både dyrt och krångligt att 
frakta runt bränsle för att tanka fordon 
under en insats. Med hjälp av våra 
produkter kan man minska bränsleför-
brukningen och sänka kostnaden för 
hela insatsen, vilket också i slutänden 
minskar miljöbelastningen. Tack vare 
besparingarna i bränsleförbrukning har 
systemet i princip betalat tillbaka sig på 
ungefär ett halvår, säger Johan Friberg.
 
Saabs	unika	lösning är idag något av 
en internationell standard och används 
av många militära styrkor runt om i 
världen. Förutom det uppenbara – att 
kamouflagesystemet skyddar från 
fientlig upptäckt – finns också ett stort 
mervärde i flexibiliteten och variations-
möjligheterna. Ett extra ”skinn” på 
fordonet kan till exempel göra att man 
slipper dyrbar ommålning, och samtid-
igt kan fickor och fästen för olika typer 
av verktyg enkelt integreras i fordonet. 

Text: Andreas Grube     Foto: Saab

TEKNIK I VÄRLDSKLASS

Saabs	kamouflage,	MCS,	gör		
att	bränsleförbrukningen	för	ett	
normalfordon	i	ett	land	med	höga		
temperaturer	kan	minskas	med	
över	20	procent.	detta	sänker		
kostnaden	för	en	militär	insats		
och	minskar	samtidigt	miljö-
belastningen.

Unikt	skydd	för		
soldater	och	miljö

l
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l l l l   JoRden RUnT I SaaBS VÄRld

SAAB RUNT

kvartal	ett	2011	
Resultatet för det första kvartalet 
2011 visade att försäljningen ökade 
med cirka 1 procent och resultatet 
före skatt uppgick till 384 miljoner 
kronor. Det förbättrade resultatet 
beror bland annat på effektivisering-
ar och tillväxt i Asien. Enligt Saabs 
vd Håkan Buskhe är det möjligt för 
Saab att snart växa fem procent per 
år organiskt. 

korta nyheter

Miljardorder på Carl-Gustaf 

Viktig beställning på IdaS 

Saab	fick	i	mars	en av de största 
beställningarna någonsin inom 
Carl-Gustaf-systemet. Ordern 
gällde ammunition och har ett 
totalt värde av 1 155 miljoner kro-
nor.  I kontraktet ingår också en 
option som maximalt kan uppgå 
till 50 % av kontraktsvärdet. Pro-
duktionen kommer att äga rum i 
Karlskoga. 

Under	våren tecknade Saab ett 
avtal om leverans av det flygburna 
skyddssystemet IDAS 3 (Integrated 
Defensive Aids Suite) till ett värde 
av cirka 250 miljoner kronor. Det 
är ett av de största kontrakten på 
elektronisk stridsföring någonsin 
inom Saab. Utveckling och tillverk-
ning av IDAS sker vid Electronic 
Defence Systems i Centurion,  

Sydafrika, samt i Järfälla, Sverige. 
IDAS förbättrar säkerheten för  
flygplan, helikoptrar och besättning 
i konfliktområden. I systemet ingår 
varnare av multi-sensortyp, exem-
pelvis radar-, laser- och robot- 
varnare, integrerade med fällare 
för pyrotekniska motmedel som 
avleder missiler. Kundlandet är inte 
offentligt.

Saab har med samarbetspartnern 
Sensis Corporation skrivit kon-
trakt om leverans av SEA  
GIRAFFE AMB som ska 
ingå i amerikanska flot-
tans nya ”Litto-
ral Combat 
Ship 
Pro-
gram”. 

     – Detta är ett viktigt genom-
brott på den amerikanska mark-

naden 
för vårt 

marina 
radar-

system, 
säger Micael 

Johansson, affärs-
områdeschef EDS. 

– Vi är jätteglada för den här 
stora ordern som kan komma att 
leda till ett 40-tal nya arbetstillfäl-
len inom vår produktionsenhet och 
även till nya arbetstillfällen hos våra 
underleverantörer, säger Alberto 
Morello som är produktionschef 
inom affärsområde Dynamics. På 
kundens begäran avslöjas inte vilket 
land som har lagt beställningen.

	

PRIS	FöR	FLygLEdNINg	På	dISTANS		
Saab har, tillsammans med LFV, tilldelats pris för arbetet med flygledning på distans. Det prisbelönta 
projektet har i uppdrag att definiera kraven för det operativa konceptet. Saabs roll är att stötta LFV  
och de andra aktörerna med tekniska lösningar. Flygledning på distans gör det möjligt att säkerställa 
flygtrafikledning även vid mindre flygplatser som bara trafikeras av ett fåtal flyg per dygn. 

Varje	år	utför företaget REGI en 
studie bland finansanalytiker i Sve-
rige om hur analytikerna anser att de 
börsnoterade företagen kommunice-
rar med finansmarknaden. I Sverige 
utvärderades 64 företag år 2010.

I den senaste studien uppfattas 
Saab mer positivt än tidigare. 

– Detta beror på att analytikerna 
nu ser att vi har en tydligare formu-
lerad strategi, att vi har hanterat och 
kommit ut ur ”krissituationen” 2008 
stärkta, och att vi ser mer realistiskt 
på verksamheten och våra möjlig-
heter, berättar Lars Granlöf som är 
Saabs finanschef.

I studien utvärderas också företa-
gens respektive CFO (Chief Financial 
Officer) och Lars Granlöf, som varje 
år klättrat på rankingen, hamnade 
denna gång överst på listan.

Lars bästa CFo

Gripen på  
uppdrag  
i Libyen 

den	1	april	beslutade	svenska	riksdagen	att 
Sverige ska delta med Gripen i en flyginsats för att 
bevaka den av FN inrättade flygförbudszonen över 
Libyen. Inom mindre än ett dygn lyfte de första 
Gripen-planen. 

Enligt Kapten Henrik Lahti som tjänstgjort på 
Sigonellabasen på Sicilien har samarbetet mellan 
Saab, FMV och Försvarsmakten fungerat väldigt bra. 
Sedan första flygningen 7 april har Gripen i skrivande 
stund genomfört ett 70-tal lyckade uppdrag kopp-
lade till uppgiften att upprätthålla flygförbudszonen 
och leverera spaningsbilder till NATO. 

Gripens höga tillgänglighet blev extra tydlig då 
den huvudsakliga start- och landningsbanan tillfälligt 
stängdes av och man istället fick använda sig av re-
servbanan som inte har samma standard. Tack vare 
Gripens förmåga att landa på korta sträckor kunde 
Sverige som enda förband utföra sina uppdrag ändå. 
Alla andra plan stod kvar på marken. 

67
Resultatet på frågan om den to-
tala nöjdheten i årets medarbe-
tarenkät. År 2010 var siffran 69.

helikopter 15 
I	början	på	maj tecknade Saab ett 
avtal med Försvarets Materielverk, 
FMV, om support och underhåll av 
Helikopter 15 (Agusta 109 LUHS) 
som opereras av svenska Försvars-
makten. Åtagandet är ett led i den 
strategiska utvecklingen inom Saab 
mot en bredare helikopterverksam-
het både civilt och militärt. 

Avtalet är ett helhetsåtagande 
där Saab tar ansvar för allt underhåll 
över 100 flygtimmar. Saab har även 
ansvar för administration och åter-
fyllnad av reservdelar och utbytes-
enheter samt ansvar för underhålls-
verktyg. Avtalet, inklusive optioner, 
har ett potentiellt ordervärde på cirka 
900 miljoner kronor över 10 år.

Skarpt	uppdrag	
I april genomfördes det första 
skarpa uppdraget med SLB, 
Stridsledning Bataljon, i Afgha-
nistan och det var inte vilket 
uppdrag som helst. Carl Bildt var 
i landet och Försvarsmaktens 
insatsstyrka körde SLB i de 
fordon som eskorterade utrikes-
ministern från flygplatsen till 
guvernören i Mazar-e-Sharif. 

SEA	gIRAFFE	AMB	till	USA

Under	Sveriges	och	gripens	insats		
i	Libyen	är	Saabs	In	Service	Team	
bemannat	så	att	man	kan	ge	support	
dygnet	runt.	



FOKUS
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Text: Hannah Kirsebom     Foto: Andy Appleton och Anders Jonzon

”Saab är 
en del av  
mitt team”

Nairobi, Kenya. Temperaturen ligger runt 
30 grader, himlen är knallblå och molnfri. 
Vädret är inte extremt på något sätt, men 
för de 750 fullt utrustade brittiska soldat-
erna på BATUK (British Army Training  
Unit Kenya) utgör värmen ändå en påfrest-
ning. På ett område stort som Småland  
har brittiska och kenyanska trupper just  
avslutat en tolfte övning tillsammans. 

D
en ökenliknande terrängen 
är svår för de ovana brit-
terna och infrastrukturen 
minst sagt komplex.

– Vi har 750 brittiska och 
150 kenyanska soldater här och varje övning 
kostar väldigt mycket i tid och resurser. Våra 
krav på utrustningen är oerhört höga, säger 
överste Niel Hutton, chef för brittiska armén 
i Kenya.

Bredvid honom står Les Mitchell från 
Saab. Han är på besök i Kenya tillsammans 
med fem journalister för att se hur Saabs 
system fungerar och används under träning. 
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FOKUS: Saab hoS kund

och den outvecklade infrastrukturen ger 
erfarenheter som är ovärderliga för den brit-
tiska armén under operationer i liknande 
miljöer som Afghanistan och Irak. Dessutom 
är det kostnadseffektivt – att genomföra så 
omfattande övningar, med så många civila, 
hade inte varit ekonomiskt möjligt på hem-
maplan. Men även i Kenya är de kostsamma 
att genomföra. Därför är pålitlig, hållbar 
utrustning en nästan nödvändig investering. 

Att tvingas avbryta en övning på grund av 
strulande utrustning skulle innebära många 
förlorade pund. 

– Systemen ger direkt en tydlig analys och 
utvärdering av hur styrkorna agerat under 
övningen, vad som klickat och vad som kan 
förbättras. Modulariteten är hög, man kan 
skaffa ett mindre delsystem och sedan bygga 
på med flera moduler och öka tränings- 
värdet. Det är som Lego, säger Les Mitchell.  
 
För Saab är det en fördel att ha personal på 
plats som servar systemen och ser hur de 
används. Responsen på hur utrustningen 
fungerar är blixtsnabb – trupperna kan ge 
omedelbar feedback och en detalj som ver-
kade bra under utvecklingsfasen kan visa sig 
inte fungera i fält. 

Lärorikt	besök
Kandahar	Air	Field	och	Camp	Bastion
–	två	militärbaser	i	Helmandprovinsen	
i	krigets	Afghanistan	med	vardera	
cirka	10	000	invånare.	Trots	att	alla	är	
soldater	känns	kriget	avlägset	och	folk	
rör	sig	fritt	bland	enkla,	provisoriskt	
uppförda	byggnader	och	tält.	Men	
utanför	baserna	är	landet	fortfarande	
en	krigszon.
					–	Vi	behövde	en	särskild	inbjudan	
för	att	få	resa	in	i	landet,	för	det	är	ett	
svårt	område,	säger	Torbjörn	Wolf-
fram.

I februari besökte han, Fredrik Säm-
fors och Andy Walton från affärsområde 
Electronic Defence Systems de båda 
baserna för att träffa brittiska arméns 
Afghanistan-
styrka. Syftet med 
besöket var både 
symboliskt och 
praktiskt. Man ville 
se hur utrustning och support fungerar 
i skarpt läge och vad Saab kan göra för 
att utveckla de system som används 
här (GAMB, GARDU och ARTHUR*). 
Under besöket fick den lilla delegationen 
från Saab förstahandsinformation från 
den viktigaste målgruppen av alla: Slut-
användarna.

– Det visade sig att de har upptäckt 
nya användningsområden för våra sys-
tem som vi själva inte ens har tänkt på. 
Det var otroligt lärorikt för oss, säger 
Torbjörn Wolffram.

Ett av dessa användningsområden 
är att flera grupper kan ta del av infor-
mationen från radarsystemen genom 
att koppla in sig med hjälp av en länk till 

GARDU. Batteriet som Torbjörn Wolffram 
och hans kollegor träffade var generellt 
sett mycket nöjda med produkterna, inte 
minst för att de har visat sig pålitliga och 
väl fungerande under de svåra förhållan-
den som råder i Afghanistan.

– De här produkterna har mycket få 
feltimmar vilket är ovanligt för avance-
rade system av den här typen. Tempe-
raturen där ligger ofta på +40-50 grader, 
men det innebär inga problem för vår 
utrustning, säger Torbjörn Wolffram. 
 
Saab	har	haft system i Afghanistan 
sedan 2002. Många leverantörer har 
supportkontrakt där en ingenjör följer 
med systemet för att sköta det, vilket 

alltså inte är unikt 
för Saab. Men att 
representanter 
besöker kunden är 
ovanligt och Saabs 

besök blev därför mycket uppskattat av 
britterna.

– Jag tror att det är viktigt att vi fort-
sätter ha en öppen dialog med kundens 
alla representanter och på så vis får 
chans att stötta dem om de har problem. 
Vi kan också lättare förstå kundens be-
hov och önskemål om nya produkter, 
säger Torbjörn Wolffram. 
Hannah	Kirsebom

* GAMB står för GIRAFFE AMB och  
är en radar. GARDU står för GIRAFFE 
AMB Remote Display Unit och är en  
fjärrmonitor som visar systeminformation  
från GIRAFFE AMB. ARTHUR är en  
vapenlokaliseringsradar.

NöjD	KuND

Att företag besöker kunden är ovanligt och 
blev därför extra uppskattat av britterna.

TrupperNA	TräNAr	i	30	DAgAr

Brittiska armén har tränat i Ke-
nya i 40 år. Varje år genomgår 
cirka 3 500 trupper BATUK:s 
krävande träningsprogram. De 
30 träningsdagarna delas mel-
lan Archers Post, där soldater-

na drillas i skjutövningar, och 
Lolldaiga, där de genomgår en 
sex dagar lång fältövning.

– Klimatet här är väldigt krä-
vande för både personalen och 
utrustningen. Det blir på alla 

sätt en samtida verklighets-
träning eftersom krig i miljöer 
som denna, liknande Irak och 
Afghanistan, är precis vad vi 
kan förvänta oss i framtiden, 
säger överste Neil Hutton.

– Ett exempel är en väst som visade sig 
sitta i vägen för den radio som alla bär, vilket 
vi då direkt kunde ändra på. Att leva i sym-
bios med kunden på det här sättet hjälper 
oss att hela tiden utveckla och förbättra våra 
produkter, säger Les Mitchell.

Överste Hutton är också positiv till det 
nära samarbetet och värdet av insamlad data, 
analyser och slutsatser. Ett kombinerat team 
av Saab-personal och militärer ger möjlighet 
att gå igenom all data och omedelbart kor-
rigera misstag.

– Att alla på Saab inte är militärer spelar 
ingen roll. Jag litar på dem till hundra pro-
cent. It’s a partnership, and that’s the key, 
säger Hutton. l

”Det	är	viktigt	att	vi	fortsät-
ter	ha	en	öppen	dialog”

Saab har ett helhetsåtagande gällande leve-
rans av träning till brittiska armén och sköter 
logistik, utrustning och service. Dessutom 
följer Saab-personal med systemen på varje 
övning vart det än skickas för att sköta och 
serva det.

– Det handlar om vårt honnörsord, ”walk 
the extra mile” – att vi hela tiden anstränger 
oss lite extra. Vårt jobb här är att sköta allting 
som rör utrustningen så att militären kan lita 
på att det fungerar och istället fokusera helt 
och hållet på träningen, säger Les Mitchell.  
 
Saab har en tung roll i planering, genom-
förande och utvärdering av övningarna. 
Överste Hutton ser Saab som en partner som 
ökar övningarnas kvalitet och vars erfarenhet 
är ett värdefullt stöd när det gäller att nå en 
bättre träningseffekt.

– Jag skulle inte kunna göra det jag gör 
idag om det inte vore för Saab. När de står 
för servicen så behöver jag inte tänka på de-
taljerna runt omkring utan kan fokusera på 
träningen, eftersom jag vet att Saab levererar. 
Killarna gör ett oerhört bra jobb. För mig är 
de en del av mitt team, säger Hutton. 

Förutom de 150 kenyanska soldaterna 
tar BATUK hjälp av 500 civila kenyaner som 
agerar statister under delar av övningarna. 
Att träna här har många fördelar: terrängen 

Saabs landrovers får bekänna färg i den 
röda jordens land.

Överste Neil Hutton diskuterar Saabs 
träningsförmågor med att antal jour-
nalister.

I Kenya är det vanligt att man förflyttar 
sig med helikopter på grund av de långa 
avstånden. 

En "sårad" soldat lyfts bort från strids-
zonen. 

Saabs instruktörer visar hur antitank-
simulatorerna fungerar. 
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S 
om marknadschef står Jonas Hjelm mitt 
i skottgluggen för kritiska frågor och 
utmaningar kring Saabs ibland känsliga 
export. 

Vad är det som styr vad och till vem Saab  

exporterar sina produkter?

– Det är både svensk lagstiftning och våra egna 
direktiv. Vi tillåter självklart inga oegentligheter 
och har nolltolerans när det gäller mutor. Det finns 
alltså både lagenliga och affärsmässiga begräns-
ningar som vi måste förhålla oss till. Att bedöma 
den säkerhetspolitiska situationen i ett land är 
dock aldrig vår uppgift. Det är de svenska myndig-
heterna som gör den bedömningen och som avgör 
om en exportaffär är möjlig. Vi gör en affärsmäs-
sig utvärdering och då beaktar vi vår relation till 
andra länder, till vårt eget land och möjligheten att 
kunna leverera det vi säljer.  
Hur går det till när Saab vill genomföra en  

exportaffär? 

– Inledningsvis måste vi ansöka om marknads-
föringstillstånd och begära ett förhandsbesked. 
Det innebär att ISP (Inspektionen för Strategiska 
Produkter) ger besked om sannolikheten att  
affären ska godkännas. Så småningom får vi ISP:s 
formella beslut om en affär är okej eller inte att gå 
vidare med. När det är dags för leverans gör ISP 
en sista bedömning och beviljar utförseltillstånd. 
Under hela den här processen kan lång tid ha för-
flutit och situationen i ett land kan ha förändrats så 
mycket att vi inte får tillstånd att leverera – vilket 
faktiskt händer ibland.  
Kan Saab garantera att företagets produkter 

stannar hos kunden?

– Vid leverans tar svenska staten över den del 
av affären som rör slutanvändarintyget. I intyget 
förbinder sig kunden att inte sälja vidare eller 
skänka bort det de köpt för egen räkning. Detta 
blir en överenskommelse mellan Sverige och 
kundlandet. Tyvärr görs i media inte någon åtskill-
nad utan det blir Saab som får stå i skottlinjen om 
våra produkter dyker upp i orätta händer.  
Hur hanterar Saab att en situation i ett kundland 

förändras?

– Mot bakgrund av det som pågår i Nordafrika 
och Mellanöstern ser vi över alla redan fattade 
beslut om affärer i de aktuella länderna och tar upp 
dem för prövning internt. Det är inte ”business as 
usual” som gäller. Vi för också en tät dialog med 
ISP och UD för att följa händelseutvecklingen. 
Vi har absolut ingen vinning av att hamna i en 
inrikespolitisk konflikt som får en negativ inver-
kan på vårt varumärke och rykte. Våra kunders 
förtroende för oss är oerhört viktigt, men allra 
viktigast är att vi har den svenska riksdagens och 
regeringens förtroende. Förlorar vi det så förlorar 
vi alla förutsättningar att göra affärer både i Sverige 
och utomlands. 
Det höjs röster för en skärpt exportlagstiftning – 

hur ser du på det?

– Företrädarna för den åsikten vill bland annat 
införa så kallade demokratikriterier som säger att 
Sverige bara ska sälja försvarsmateriel till demo-
kratier. Problemet är att det är en mycket svår 
distinktion att göra. Att avgöra om ett land är en 
demokrati är en i många stycken subjektiv bedöm-
ning. Inte ens FN har lyckats med det. l

jONAS	HjeLM
Ålder: 39
Bor: Stockholm 
Karriär: Cirka 11 år inom 
Regeringskansliet på olika 
befattningar, varav 3,5 år 
som Statssekreterare på 
Försvarsdepartementet
Senast	lästa	bok: 
Hell's Corner - av David 
Baldacci

”Att bedöma den säker-
hetspolitiska situationen  
i ett land är aldrig vår 
uppgift”

revolutioner	i	Tunisien	och	egypten,	inbördeskrig	i	Libyen.	
Oroligheter	och	turbulens	i	världen	väcker	debatt	kring	
svensk	försvarsmaterielexport.	Men	vilket	ansvar	har	Saab?	
Möt	marknadschef	jonas	Hjelm.	

MÖTE MED
JonaS hJELM

Saabs export  
hårt kontrollerad

Text: Maria Hökbåghe     Foto: Christian Hagward

 SPIRIT 2.2011	 13



	 14	 SPIRIT 2.2011

S
aab är stora i Sverige, men på 
världsmarknaden är vi ganska 
små. Att bygga relationer med 
kunder och intressenter och att 

skapa en personlig röst är livsviktigt för oss 
som företag, säger Daniel Westerstål.

Han är på besök i ett aprilvarmt Stock-
holm för att prata med Spirit och träffa 
Mandarva Mörner Hansen. Hon och Daniel 
Westerstål jobbar på Saabs kommunika-
tionsavdelning och är Saabs Social Media 
Managers – en titel som de själva hoppas 
på att kunna skrota i framtiden. Men vi ska 
återkomma till det. Just nu befinner de sig 
bara i början av sitt uppdrag: att göra sociala 
medier till en integrerad och självklar del av 
Saabs övergripande kommunikation.

– Vi vill sprida kunskap om Saab, men 
också vara delaktiga och lyssna till det 

som sägs om oss. Då är sociala medier det 
optimala verktyget. Där kan vi informera, 
diskutera och lyssna, och på så vis nyansera 
den bild av företaget som ges av tidningarna, 
säger Mandarva Mörner Hansen. 
 
När	stora	företag	mer eller mindre kastar 
sig ut på nätet sker det ofta utan strategi och 
eftertanke, i tron att ”det viktiga är att vi finns 
där, inte vad vi gör”. Ingenting kunde vara 
mer fel: en sådan inställning kan både vara 
riskfylld och kostsam. För att skapa en håll-
bar och säker närvaro på nätet som gynnar 
och utvecklar företaget krävs noggrann ana-
lys och förberedelse. Det förarbetet har Man-
darva Mörner Hansen, Daniel Westerstål och 
deras kollegor gjort och de följer ständigt upp 
med mätningar och fler analyser för att tyd-
ligt se vad deras aktiviteter gör för Saab.

– Allt handlar ju om affärsnytta. Vårt 
arbete ska stötta företagets affärer och komp-
lettera kommunikationen i de traditionella 
kanalerna. Sociala medier är ett väldigt effek-
tivt och billigt sätt att göra det på. Vi ska driva 
trafik till hemsidan och det är tydligt mätbart 
hur olika aktiviteter ökar den trafiken och på 
vilka vägar besökarna hittar dit. Vi ser vilka 
som kommer in på hemsidan och det kan vi 
använda för att utveckla nya kundrelationer, 
säger Daniel Westerstål. 
 
Studenter	och	unga jobbsökande är två 
centrala målgrupper. För de flesta unga är 

KOMMUNIKaTION
SocIaLa MEdIER

det självklart att ett företag har en hemsida 
och är aktivt på Facebook, Twitter och andra 
forum. På Facebook kan Saab till exempel 
visa vad företaget gör och informera om  
lediga jobb. Twitter är ett oslagbart verktyg 

”Att	skapa	en	personlig	röst	är	livsviktigt”

en	möjlighet	att	lyssna,	lära,	diskutera	och	besvara.	
på	Twitter	och	Facebook	går	Saab	från	envägs-	till	
tvåvägskommunikation	när	man	möter	intressenter,	
kritiker	och	kunder	på	ett	helt	nytt	sätt.	

på	nätet	får	
Saabs	budskap	
fötter

Text: Hannah Kirsebom     Foto: Christian Hagward

 SPIRIT 2.2011	 15

Daniel och Mandarva har utarbetat 
en noggrann strategi för Saabs 
närvaro i sociala medier.
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l l l l  FAKTA:	

Facebook: Här 
uppdateras nyheter, 
bilder, filmer och 
events dagligen. 
Under fliken Careers visas  
alla lediga jobb på Saab.

Linkedin: Här 
har Saab en  
företagsprofil.  
På LinkedIn har många av 
Saabs medarbetare personliga 
konton som är knutna till Saab.

Twitter: Här 
uppdateras 
korta nyhe-
ter med länkar till event siter, 
pressmeddelanden, nya filmer, 
bilder etc.

YouTube: Här 
finns filmer på allt 
från Saabs pro-
dukter till korta webcasts  
från mässor och events.

Flickr: Här finns 
bilder på bland 
annat Saabs produkter  
och talespersoner.

Det gör Saab på...

Sedan sommaren 2010 har en 
grupp inom Saab arbetat med 
att skapa en tydlig strategi för 
vad företaget ska göra inom 
olika sociala forum på nätet. 

Gruppen kallas Team: Social 
och fungerar nu som Mandarva 
Mörner Hansens och Daniel 
Westerståls Advisory Board. 
     – Vårt förarbete och upp-

följningarna är värdefulla. 
Team: Social har varit ett bra 
sätt att få input till strategin 
från verksamheten, säger  
Daniel Westerstål. 

Team: Social

för att delta i diskussioner, svara på frågor 
och lyssna på vad som sägs om företaget. 
Här får Saabs budskap fötter, som Mandarva 
Mörner Hansen säger. Målgruppen, de som 
följer Saab på Twitter, för budskapet vidare 
med retweetar* vilket ofta är mer effektivt än 
ett pressmeddelande:

– Antingen kan man strunta i vad som 
sägs om en. Eller så kan man vara delaktig 
och agera, etablera kontakt med målgruppen 
och se till att sprida en rättvisande bild av 
företaget. Dessutom lär vi oss mycket av att 
lyssna på respons och kritik från omvärlden, 
såväl positiv som negativ, och vi kan bemöta 
kritiken om vi vill, säger Daniel Westerstål.

Som kommunikatörer är Daniel och 
Mandarva Saabs pionjärer på området, men 
deras mål är att göra sig själva överflödiga 
– eller åtminstone att kunna dela sina arbets-
uppgifter med fler på kommunikations- 
avdelningen.  

– På sikt så vill vi kunna avveckla den 
här funktionen som Social Media Managers. 
Målet är att de sociala medierna ska bli så 
självklara och inarbetade verktyg att alla våra 
kommunikationskollegor använder dem. 
Vad vi två ska göra då – ja, det får vi väl se, 
säger Mandarva Mörner Hansen med ett 
skratt. l
 

*retweet: När någon på Twitter upprepar 
någon annans tweet (budskap) och på så  
vis för det vidare till sina egna följare.

Kom ihåg:
– Som anställd förväntas du följa Saabs  
 samtliga rådande direktiv både på hem-  
 maplan och i arbetslivet samt följa Saabs   
 Code of Conduct. Det finns ett högt för- 
 troende för varje medarbetare på Saab.   
 Om du använder sociala medier privat på  
 arbetstid gäller samma principer som för 
 privat utnyttjande av telefon, e-post och   
 Internet.

– Sociala medier innebär både möjligheter   
 och risker för Saab, liksom alla andra  
 kommunikationskanaler. Lämna aldrig   
 ut känslig information om företaget.  
 Uttala dig inte å Saabs vägnar i sociala  
 medier. Kontakta Social Media Manager  
 (social@saabgroup.com) eller säkerhets-  
 avdelningen om du ser något misstänkt  
 i sociala medier, om du vill veta mer eller   
 om du ser ett behov av sociala medier i  
 din verksamhet.
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på	mycket	kort	tid	har	FN	blivit	en	viktig	och	växande	marknad	
för	Saab.	Nu	pågår	ett	intensivt	arbete	med	att	ytterligare	vässa	
och	tydliggöra	Saabs	erbjudanden.
					–	FN	har	hittills	varit	mycket	positiva	till	de	lösningar	som	vi		
har	levererat,	men	fortfarande	har	vi	mycket	arbete	kvar	att		
göra,	säger	Marie	Trogstam,	ansvarig	för	Saabs	strategiska		
affärsutveckling	mot	FN.

ÖppNa DÖrrar 
till Fn-marknaden

Saab-rESaN
Fn

Text: Andreas Grube     Foto: Försvarets bilbyrå, Peter Karlsson och Saab     Artist Impression: Stefan Kalm

S
aabs resa mot FN som marknad började 
på allvar under 2009. En första order 
kom i maj 2010 och samma år skrevs 
också ett mer omfattande kontrakt om 
leverans av underhåll och tekniska  

tjänster till FN-insatser i Östafrika. Det var också i och 
med den affären som dörrarna till FN öppnades upp 
ordentligt och i Saabs marknadsplan fram till 2015  

ingår FN som en av de prioriterade marknaderna.
– Vi har fortfarande inte sett någon riktig big bang 

när det gäller faktiska affärer, men vi märker tydligt 
hur intresset för Saabs erbjudanden hela tiden ökar. 
FN är onekligen en mycket intressant marknad inför 
framtiden, då upphandlingsbudgeten stadigt växer och 
väntas nå över 100 miljarder kronor 2013, säger Marie 
Trogstam. 
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en	av	de	stora	anledningarna	till att Saabs affärsrela-
tion med FN tog fart under förra året är den lokala när-
varon. Saab har redan idag ett kontor i Nairobi i Kenya 
och tittar nu på möjligheterna att öka närvaron även i 
Entebbe i Uganda. Samtidigt bevakas också FN:s verk-
samhet i New York från Saab:s Nordamerikakontor.

– Den geografiska närheten är väldigt viktig, efter-
som det ger en närmare kontakt med kunden och dess-

utom ger större förståelse för vilka behov och önskemål 
som finns, säger Marie Trogstam.  
 
redan	idag har Saab verksamhet igång i ett område i 
Östafrika och man arbetar för att innan 2015 vara en 
etablerad aktör i fyra fredsbevarande insatser här. Totalt 
är tre av Saabs fem affärsområden på något sätt inblan-
dade och initialt har fokus legat på fredsbevarande 
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operationer, bland annat logistik och utbildning när det 
gäller lösningar för energi, vatten och avfallshantering.

Affärsområde Support and Services driver ett av de 
mest omfattande pågående projekten, ett så kallat  
tredjepartsunderhåll av olika typer av fordon, där Saab 
ska leverera bland annat service, underhåll, dokument-
ation, uppföljning och analys.

– Det är ungefär samma typ av tjänst som vi erbju-
der det svenska försvaret från verksamheten i Öster-
sund, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef Support 
and Services.

Support and Services arbetar samtidigt med att 
tydliggöra det mer övergripande erbjudandet där Saab 
även kan leverera elsystem, vattenreningssystem, mobila 
fältsjukhus och annan viktig infrastruktur för camper.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få förnyade 
och nya åtaganden. Som ett led i arbetet planerar vi 
bland annat för att bygga upp demosajter i exempelvis 
Sydafrika, säger Lars-Erik Wige. 
 
utbildning	är ett annat viktigt område och där arbetar 
Security and Defence Solutions med att utveckla kon-
cept för exempelvis minröjningsträning.

– Det finns ett stort utbildningsbehov och en stark 

Saab-rESaN: Fn

efterfrågan från FN:s sida och vi har den kompetens 
som behövs. Jag är övertygad om att FN är en viktig 
framtidsmarknad för Saab, säger Johan Öhlander,  
affärsutvecklare på Security and Defence Solutions.

Samtidigt pågår ett arbete inom Saab för att röra sig 
mer mot det humanitära området. Till exempel är  
affärsområde Dynamics högaktuella på FN-marknaden 
med Rapid 3D Mapping – en världsunik produkt där 
man genom att först flyga över ett område med re-
gistreringsutrustning sedan snabbt kan generera en 
fotorealistisk 3D-modell med mycket hög geometrisk 
noggrannhet.

– På en timmes flygtid hinner man täcka ungefär 
100 kvadratkilometer markyta och all data som samlas 
in processas sedan på bara fem timmar. Det är en pro-
dukt som är ensam i sitt slag både när det gäller snabb-
het, noggrannhet och upplösning, säger Magnus Brege, 
marknadsansvarig för Rapid 3D Mapping.

Dynamics första affär med FN blev klar nu 2011 
och Magnus Brege ser en stor framtida potential i sam-
arbetet med FN.

– Rapid 3D Mapping är ett fantastiskt redskap när 
det gäller planering av bebyggelse, vägnät, vattenled-
ningar och annan infrastruktur. Dessutom kan man 

enkelt simulera och visualisera olika typer av katastrof-
situationer som till exempel en översvämning, säger 
han.

 
Saabs	FN-resa	är bara i inledningsfasen och nu in-
tensifieras satsningen framåt. En mycket viktig del i det 
arbetet är ett förbättrat internt samarbete; det gäller att 
dra nytta av de olika affärsområdenas erfarenheter för 
att finslipa arbetsmetoderna.

Behovet och intresset från FN:s sida är starkt och 
tydligt och även stödet från svenska myndigheter har 
ökat. För Saabs del handlar det nu om att bli ännu 

tydligare och effektivare med marknadsbudskapet och 
paketeringen av erbjudandena.

– Vi jobbar på hur vi kan bli bättre på att samordna 
och koordinera våra insatser. Till exempel har vi både 
en FN-styrgrupp för beslut om strategiska lösningar 
och ett långsiktigt tänkande, samt en affärsgrupp som 
arbetar med mer operativa frågor. FN är också väldigt 
tydliga med att de värdesätter lokal kompetens, så en 
viktig del där är att aktivt få in produkter och personal 
från Saabs existerande verksamhet i till exempel  
Sydafrika, säger Marie Trogstam. l

”jag	är	över-
tygad	om	att	
vi	kommer	
att	få	förny-
ade	och	nya	
åtaganden”

Marie Trogstam är ansvarig för 
Saabs strategiska affärsutveck-
ling mot FN.

Bland annat erbjuder Saab  
FN mobila fältsjukhus.

Affärsområde Dynamics 
har rönt stort intresse med 
Rapid 3D Mapping.

Inom FN finns en stor  
efterfrågan på utbildning 
för exempelvis minröjning.

FN är en växande marknad för Saab 
och ingår som ett av de prioriterade 
områdena i Saabs 
marknadsplan. 
FN:s upp-
handlings-
budget ökar 
stadigt och 
beräknas 
nå över 100 
miljarder 
kronor 2013.

FN

Bevarar världsfreden Saab spelar en viktig roll
Saab har ett kontor i Nairobi 
och ser över möjligheterna 
att öka närvaron i Entebbe 
i Uganda. FN:s verksam-
het i New York bevakas 
också från Saabs nord-
amerikakontor. Idag har 
Saab verksamhet i ett 
område i Östafrika och  
planen är att vara en etablerad 
aktör i fyra fredsbevarande insatser 
innan 2015.

l l l l  guiDe:	SAAB	pÅ	FN-MArKNADeN l l l l  i	eTT	STörre	SAMMANHANg

FN:s arbete omfattar till större delen fred och 
säkerhet. FN har ansvar för att 

bevara internationell fred 
och säkerhet i enlighet 

med FN-stadgan ka-
pitel (1). FN arbetar 
med förebyggande 
diplomati, freds-
operationer samt 
återuppbyggande 
av stater efter kon-

flikt. 

Affärerna	med	FN är inte bara viktiga för 
Saab i sig, utan har även betydelse ur ett 
större svenskt företagarperspektiv eftersom 
Saab fungerar som vägledare och ”isbrytare”. 
Det menar Pär Ahlberger, ambassadör med 
ansvar för exportfrämjande av civil säkerhet 
på Utrikesdepartementet.

– Jag har personligen sett vilken betydelse 
stora svenska företag kan ha när det gäller att 
ta sig in på nya marknader. Saab spelar här 
en viktig roll för att visa på Sveriges förmåga, 
säger han.

FN söker aktivt fler svenska leve-
rantörer i sina upphandlingar och en 
av Utrikesdepartementets viktiga 
uppgifter är att reformera upphand-
lingsreglerna för att göra det enklare 
för svenska företag att komma in i 
förhandlingarna.

– Men vår kanske huvudsakliga 
uppgift, både mot Saab och andra 
svenska företag, är att skapa möjlig-
heter genom att agera dörröppnare,  
säger Pär Ahlberger.

FrAMTiD	

Stor potential
NärVArO

Lokal närvaro viktig
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Nästan	en	av	tio	svenskar	har	utsatts	för	mobb-
ning	på	arbetsplatsen.	i	resten	av	världen	är	
siffran	ännu	högre.	Den	mobbade	känner	ofta	
skam,	men	att	erkänna	för	sig	själv	att	man	är	
utsatt	är	nödvändigt	för	att	nå	en	lösning.

Text: Andreas Grube     Illustration: Claes Stridsberg

minska känslan av skam hos den som drabbas 
är att kalla mobbningen för dess rätta namn 
– ett brott. Om liknande beteenden skedde 
i andra delar av samhället skulle människor 
reagera, men på en arbetsplats är det av olika 
anledningar mer vanligt att ”finna sig” i nega-
tiva beteenden.

– Det kan till exempel handla om att man 
är rädd för att förlora sitt jobb. Situationen blir 
ännu svårare när man tänker på att i mer än 
hälften av fallen så är det chefen själv som är 
den som mobbar, säger Kristina Östberg. 
 
Men	hur	beter	man	sig då om man drabbas? 
Kristina Östberg menar att det självklart är 
viktigt att säga ifrån tydligt och bestämt. Men 
innan dess gäller det att förbereda sig och slipa 
sina argument.

– Den som är mobbad är ofta kränkt och 
fylld av känslor som sorg, ilska och depression, 
men det gäller att försöka hålla sig saklig och 
samlad. Förbered dig väl och tänk igenom vad 
du ska säga ordentligt.

Och om det inte hjälper att samtala om 
saken har Kristina Östberg ett mer drastiskt 
råd – att sluta.

– Det är svårt att på egen hand förändra sin 
arbetsmiljö, och man måste tänka på sin hälsa. 
Istället för att gå omkring och må dåligt kan 
det vara bättre att säga upp sig, givetvis med 
vederlag. l

arbETSLIV
MobbnIng På JobbET

U
tfrysning, trakasserier och makt-
spel. Arbetsplatsmobbning kan 
se ut på många sätt, men den 
gemensamma nämnaren hos de 

som mobbar är nästan alltid makt.
– Ofta benämns mobbningen istället som 

en arbetsplatskonflikt. Men konflikter löser 
sig alltid, mobbning bara fortgår. Det gäller att 
rannsaka sig själv, fundera igenom situatio-
nen och våga erkänna för sig själv om man är 
mobbad, säger Kristina Östberg, legitimerad 
psykoterapeut och också en av författarna till 
boken ”Mobbning på arbetsplatsen – handbok 
i konsten att slå tillbaka”. 

Enligt Kristina Östberg är mobbnings-
frågan så komplicerad mycket på grund av att 
den omges av skuld och skam hos dem som 
drabbas. Dessutom ser vi ofta oss själva som 
väldigt solidariska, vilket gör att ett osolida-
riskt beteende som mobbning gärna bort-
förklaras på olika sätt. Men just att identifiera 
själva mobbningen är det första viktiga steget 
för att kunna komma ur situationen, menar 
Kristina Östberg.

– Vi tror gärna att om någon är dum är det 
vårt eget fel. Men om du vid något tillfälle sagt 
ifrån att du inte gillar beteendet hos en kollega 
eller chef men personen ändå fortsätter, då 
vet du att du har att göra med en mobbare. En 
mobbare försöker alltid lägga skuld och skam 
på offret, det är en del av deras taktik.

Kristina Östberg menar att ett sätt att 

1 Förstå vad det är som pågår: 
Konstatera att du är mobbad 

och sätt istället fokus på mobbaren.

2 Ta ett samtal med chefen, 
förbered dig ordentligt och 

skriv ner det du vill säga. Prata i 
korta meningar och upprepa ditt 
budskap – håll tråden! Beväpna dig 
med svar och strategier.

3 Stå på dig! Mobbning är ett 
brott och ingen ska behöva 

utstå negativa beteenden som inte 
hör hemma på en arbetsplats.

4 Sök hjälp hos någon som kan 
leda dig bort från den mobba-

des känslor av skam och rädsla, 
och istället hjälpa dig till brotts-
offrets rättmätiga ilska.

5 Om möjligt ta också hjälp 
av exempelvis facket.

6 Mobbare riktar in sig på svag-
heter – lär känna dig själv så 

att du lättare kan förutse attackerna.

7 Var inte naiv. Inse att även 
medlöpare är mobbare och  

att ”åskådare” som kan verka snälla 
i enrum kan svika dig på stormötet.

Här	är	några	tips	från	Kristina	
östberg	och	boken	”Mobbning		
på	arbetsplatsen	–	handbok	i		
konsten	att	slå	tillbaka”:

SÅ GÖR 
DU OM DU 
DRABBAS

7	TipS

Ett skamfyllt  
problem

Kristina	östberg
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Craig	Reynolds	har	arbetat på Saab i drygt två 
år och har sin arbetsplats i Rockingham som 
är underhållsbas för Australiens åtta fartyg i 
ANZAC-klassen. Den australiska flottan har 
ett minst sagt högt arbetstempo. De har 
till exempel alltid fartyg utposterade på 
olika internationella operationer i Persi-
ska viken. Flottan har också i uppdrag att 
bekämpa pirater och utföra gränsskydds- och 
understödsuppgifter utanför bland annat Soma-
lias kust. Alla de olika operationerna kräver att 
specialiserad utrustning installeras på fartygen 
och Craigs uppgift är att se till att den kommer 
på plats i tid. 

– För närvarande installerar vi Mini Typhoon-
kanoner och Saabs 9LV-stridsledningssystem 
på fartygens båtar som ska ingå i bordnings-
operationer. Dessutom uppgraderar vi fartygens 
kapacitet för elektronisk krigföring och kommuni-
kation under koalitionsoperationer.

Saabs kontor i Rockingham ligger mer än  
2 000 kilometer från Saabs huvudkontor i Adelaide, 
som i sin tur ligger 2 000 kilometer från kontoret i 
Brisbane

– Det här gör det svårt att ha nära kontakter 
mellan Saabs kontor i Australien. Det är nästan 
som att bo i olika länder. Men Saab är ett inno-
vativt och vänligt företag att arbeta på. 

Craig	Reynolds	har	ägnat	sin	fritid 
som baskettränare i 16 år och har 

under åren blivit ett välkänt namn.
– Just nu är mitt mål att ta del-

statens U16-lag till de nationella 
mästerskapen i Melbourne i juli, 
där vi kommer att sikta mot att 
ta den andra guldmedaljen i 
delstatens historia. 

Förra året reste Craig med 19 
sextonåriga pojkar till USA för 

att tävla om idrottsstipendier till 
amerikanska skolor. Konkurrensen 

är stenhård när australiensiska, ame-
rikanska, europeiska och afrikanska 

ungdomar tävlar om stipendier till de 
olika skolorna. Turnén i USA avslutades 

med att laget tävlade i The Centre Stage 
i Las Vegas. Hundratals talangscouter 
fanns på plats när endast de absolut bästa 
spelarna valdes ut.   
     Stipendiaterna får boende och undervis-
ning bekostat under en fyra- eller femårig 
utbildning.

– Vi lyckades otroligt nog se till att 10 
av våra 19 studenter fick idrottsstipendier 
till skolor i till exempel Iowa, South Carolina, 
New York och Texas. Just nu läser fler än 
200 australiska ungdomar med basketsti-
pendium vid amerikanska universitet.  

Craig åker på sin turné i USA varje år 
och skapar på så sätt en möjlighet 

för unga australiensare att nå sina 
drömmar. 

Hjälper unga att  
nå sina drömmar
Att	vara	ansvarig	för	installering	av	tekniska	
system	på	fartyg	i	den	australiska	flottan	
som	ska	ut	på	stridsuppdrag	innebär	ett	
högt	arbetstempo.	Men	Craig	tar	det	inte	
lugnt	på	fritiden	heller.	Han	tränar	ett	av	
basketlagen	i	delstaten	Western	Australia.

I februari 2008 skrevs kontraktet mellan 
Saab och FMV för det thailändska flyg-
vapnet RTAF. Beställningen omfattar 
sex stycken Gripen-flygplan, en Saab 

340 AEW och ett C2 marksystem för att 
hantera datalänkar från 
AEW till Gripen. 

– Efter den ursprung-
liga ordern har det 
tillkommit flera delar. Vi 
har bland annat ordnat 
träning och utbildning 
och hjälpt till med att 
inreda hangarerna på 
Wing7-basen i Thailand. 
I sin helhet är kontraktet 
nu värt drygt 2 miljarder 
kronor, säger Tore Ståhl.  
 
Leveransen till Thailand, eller egentligen 
till FMV som i sin tur levererar till 
RTAF, involverar alla fem affärsområden 
på Saab. Enligt Tore Ståhl har samarbetet 
fungerat jättebra. 

– Det är inte många som inte är med och 
det känns verkligen att vi jobbar tillsam-

Text: Carina Knutsson     Foto: Björn Brenander och Per Kustvik 

mans som ett Saab. Det har varit stimule-
rande, roligt och lärorikt att få arbeta över 
affärsområdesgränserna och det blir så 
tydligt vilken styrka vi besitter inom Saab 
när vi arbetar tillsammans mot ett gemen-

samt mål. 
Aeronautics, Electronic Defence 

Systems, Security and De-
fence Solutions och Support 
and Services är med i första 
kontraktsfasen där nästan 
allt nu är levererat. Det som 
återstår är att under två år ha fältservice- 
representant på plats, underhåll av 
publikationer och support vid frågor. 
I andra fasen är även Dynamics med 
då ett antal RBS15 ska levereras. 

 
En av andledningarna till att samarbetet 
fungerat så bra tror Tore är att program-
met från början delade upp budgeten. Varje 
område fick sin egen budget och därmed 
sin egen orderingång. 

– Det är lättare att ta ansvar när man 
även håller i pengarna och med den här 
incitamentsmodellen har vi sluppit interna 

Samarbete	mycket	värt PRojektledARen BASkettRänARen

CRAIG	ReYnoldS
Ålder: 33
Affärsområde: Saab Systems Australia
Avdelning: ANZAC System Program Office  
Fritid: Se på film, utflykter till havet och semesterresor 
till Danmark – som är en stad i Western Australia!

affärer 
LeveRanS TILL ThaILand

dubbla roller  Craig Reynolds, teknisk projektledare, Saab Systems Australia
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					–	det	är	inte	många	som	inte	är	med,	konstaterar	tore	Ståhl,	programledare	för	
thailandskontraktet.	det	här	är	egentligen	den	första	stora	samlade	leveransen	från	
Saab	där	alla	affärsområden	är	involverade.

Text: Mark Proctor     Foto: Jon Davidson

diskussioner om vem som ska betala vad 
och vems fel det är om något blivit dyrare. 
En annan förklaring till att det gått så bra är 
att vi trots den stora omfattningen har haft 
en liten och slimmad programorganisation. 
I stort sett är det bara jag, min ”ställis” Olof 
Karlström på SDS, Per-Anders Ström på 

EDS och Karin 
Löfstrand på 
Aeronautics 
som jobbar 
heltid med 

Thailandskontraktet. 
Första delen av kontraktet, som bland 

annat har inneburit mycket utvecklings-
arbete, är alltså snart helt klar. Andra delen 
är mer av ett rent produktionskontrakt 
där ytterligare sex Gripen och en Saab 340 
AEW ska levereras. 

– Fas två pågår mellan 2010 och 2015 
men vi räknar med att det mesta kom-
mer att vara klart till 2013, säger Tore. 
Eventuellt kan det tillkomma ytterligare 
vapen, markutrustning, utbyggnad av 
datalänkar och ett utökat supportåta-
gande. l

”det	är	inte	många	
som	inte	är	med”

leveransen	till	thailand	firades	med	både	leverans-	och	mot-
tagningsceremoni.	ovan	ses	RtAF:s	flygvapenchef	Ittahporn	
vid	ceremonin	i	Sverige.

tore	Ståhl	är	programleda-
re	för	thailandskontraktet.
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MäNNISKOrNa I Saab 
STORyTeLLIng

FAktA:	olIkA	SlAGS		
BeRättelSeR
En berättelse om Saab kan handla om  
många olika saker. Här är några exempel:

• Så är Saab när vi är som bäst/Så nådde  
 vi framgång

• Det skulle nog bara kunna hända på Saab

• Då var vi ett steg före/överträffade vi  
 kundens förväntningar

• Så lyckades vi vända något jobbigt till  
 en framgång

• Det är sånt som ger mig driv i jobbet

• Den oväntade kommentaren/insatsen  
 som förlöste situationen

• Gången då vi kände att vårt jobb  
 spelade roll för kunden/samhället 

14:33:20
TEST AV KATAPULTSTOL
MALMSLÄTT, LINKÖPING
27 OKTOBER 1964

I fl ygets ungdom var tekniska 
problem inte ovanliga. Om planet 
tappade manöverförmåga fi ck piloten 
klättra upp ur sitt brunnen och hoppa. 
Men när Saab hade jaktplanet J 21 
på ritbordet stod det klart att en 
annan lösning måste till.

Unikt på J 21 var att propellern 
satt bakom piloten och att klättra ur 
sitt brunnen i 400 km/h var livsfarligt. 
Så Saab utvecklade en katapultstol 
för att skjuta ut piloten, utom räckhåll 
för propeller och stjärtbom.

Att skjuta ut en pilot med hjälp av 
krutladdningar och raketer är en 
enorm påfrestning på kroppen. 

Dessutom måste armar och ben 
hållas tätt intill kroppen för att 
fart vinden helt enkelt inte ska slita 
av dem.

Lösningen blev att fi xera piloten vid 
utskjutning. Remmar spändes med 
hjälp av krutladdningar, och senare 
faktiskt airbags. Tack vare det kunde 
katapult stolen bli en del av pilotens 
säkerhet. De sensorer som användes 
hittade så småningom vägen till bil-
industrin.

Saab är idag ett försvars- och 
säkerhets företag, med kommersiella 
utvecklingscenter runt om i världen. 
Det vi utvecklar är nästan alltid mycket 

specialiserat, men ofta hittar vi nya 
tillämpningar som hjälper till att öka 
säkerhet och trygghet i vardagen. 

70 års investeringar, innovationer och 
högteknologisk utveckling har gett 
oss ett värdefullt kapital att förvalta. 
Och en unik tradition av nytänkande 
som hjälper oss att ta oss an morgon-
dagens utmaningar.

www.saabgroup.com
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Björn	Stafstedt	vill	gärna	att	du	
skickar	in	din	bästa	Saab-berättelse.

d et är en fantastisk skatt vi 
sitter på. Nu måste vi hjälpas 
åt att samla in, bearbeta och 
använda de berättelser som 

finns om Saab. Men vi ska inte hitta på 
berättelser eller frisera verkligheten för 
att passa den bild som vi vill ge av Saab. 
Ingen enskild 
berättelse kan hel-
ler ge hela bilden 
av Saab, men 
tillsammans byg-
ger berättelserna 
vårt varumärke 
externt och ökar 
engagemanget och 
stoltheten internt, 
säger Björn 
Stafstedt som 
är projektledare 
för ”Berätta om 
Saab”. 
Hur ska berättelserna användas? 

– Det blir i annonser och kampanjer, 
på mässor, på SaabNet eller på vår hem-
sida. På sidan här intill finns ett exempel 
på en annons som bygger på en levande 
Saab-berättelse. En stor del av berät-
telserna kommer dessutom att samlas i 
en jubileumsskrift när Saab fyller 75 år 
under 2012. 

Text: Maria Hökbåghe     Foto: Per Kustvik

Hur är en bra berättelse?

 – Berättelsen ska naturligtvis vara sann 
och säga något viktigt om Saab.

En bra berättelses allra viktigaste egen-
skap är annars att den är lätt att återberätta i 
led efter led. Den ska inte innehålla detaljer 
som gör den svår att återberätta. Person-

namn, titlar och ingående tekniska 
beskrivningar ska tas bort. Varje 
berättelse bör ha en ”twist” eller 
förhöjning som kanske lockar till ett 
skratt och gör den lätt att komma 
ihåg. Det kan vara en slagkraftig 
kommentar eller en oväntad reflek-
tion från någon. Sedan bör berät-
telsen vara så kort att den alltid 
kan användas i sin helhet. Den får 
inte ta mer än några få minuter att 
berätta. 
Måste berättelserna handla om 

stora och viktiga händelser?

– Absolut inte. I vår verksam-
hets natur ligger att det händer spän-
nande saker hela tiden. En lösning som 
var tänkt för ett ändamål får ett annat 
oväntat användningsområde, eller ett 
möte med en kund som ger ett oförglöm-
ligt intryck – ingenting är för stort eller 
för smått. Och det är också viktigt med 
en blandning av historiska berättelser  
och sådant som hände i förra veckan. 

Berätta	om	Saab
I	förra	numret	av	Spirit	kunde	du	läsa	om	Saabs	nya	sätt	att	kommunicera	med		
omvärlden	och	internt.	det	handlar	om	att	använda	bra	berättelser	för	att	göra	
Saabs	varumärke	mer	levande	och	personligt.	nu	behövs	din	bästa	berättelse.

Hur gör man om man vill dela med sig av 

en berättelse?

– Vi har skapat en särskild mejladress 
(saabstories@saabgroup.com) dit man 
kan skicka den. Efter semestern kommer 
det också att utlysas en tävling på Saab-
Net då man kan skicka in sin berättelse 
och vinna fina priser. Också de historier 
som kommer in på mejladressen innan 
tävlingen deltar. l
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Under	det	år	gruppen	träffas,	efter	en	omfattande	
nominerings-	och	urvalsprocedur,	får	de	stärka	sin	
ledarkompetens,	nätverka	och	lösa	avancerade	
uppgifter	som	ska	kunna	bidra	till	Saabs	affärer.

totalt	deltog	16	000	tjejer	i	Vårruset.	Från	Saab	deltog	bland	andra		
Cessna	ewe-ericson,	Carolina	Fred	och	evelina	edblad.

SYdAFRIkA

Invigning	av		
innovationscentrum

Under mars månad genomfördes på Saab 
i Sydafrika en insamlingskampanj till förmån 
för utbildning och forskning kring cancer. 
Tio lag med vardera15 medarbetare sam-
lade in pengar genom allt från att sälja kakor 

till att agera gatumusikanter i Centurion-
området. Ett lag lyckades med bedriften att 
också få sponsring av andra organisationer. 
Tillsammans resulterade alla dessa aktivite-
ter i cirka 30 000 kronor. 

VIdSel

BRASIlIen

Insamling till cancerforskning

vI VAr DÄr
l l l l   MÄnnISKORna I SaaB

Den 18 maj invigdes det svensk-brasilianska 
forsknings- och innovationscentret som  
initierades av Saab under förra året. Den  
huvudsakliga inriktningen för centret är  
transport och logistik, försvar och säkerhet 
samt stadsutveckling med fokus på energi 
och miljö. Centret ska samla intressenter  
från allmänheten, den akademiska världen 
och industrin, och tillsammans ska man med 
teknik tackla viktiga utmaningar i samhället. 

ledare	för	framtiden

Vårrusiga	tjejer	sprangAvgörande	fas

Saab har diplomerat ännu en kull av fram-
gångsrika ledare i det sjätte ACMN-programmet 
i ordningen sedan starten. ACMN (Advanced 
Corporate Management Network) är ett globalt 
ledarutvecklingsprogram som Saab startade 
2001. Syftet är att ge chefer med flera års erfa-
renhet av ledarrollen, möjlighet att utvecklas för 
framtida roller i ett allt mer internationellt Saab. 

Enligt den fastställda tidplanen har utveck-
lingsprojektet RBS 70 NG Sight (luftvärns-
sytem) nu gått in i den avgörande fasen –  
verifierande miljöprov.
     – Vi har med få avvikelser genomfört de 
första stegen i verifieringen; säkerhetsprov, 
hanteringsprov, ledstråleprov, målföljeprov 
och skjutprov. Som vanligt blev det långa 
dagar under dessa veckor, men teamet 
kämpade på med stort engagemang och 
gott humör, berättar Elizabeth Pettersson, 
Programledare RBS 70.

lInköPInG

GöteBoRG

SAAB

kARlSkoGA

Invigningen	bevistades	av	ett	stort	antal		
dignitärer	bland	andra	Saabs	vd	Håkan	Buskhe,	
linköpings	borgmästare	Ann-Cathrine	Hjerdt	
och	Vinnovas	generaldirektör	Charlotte	Brogren.	
Från	brasiliansk	sida	deltog	centrets	chef	
Bruno	Rondani	och	São	Bernardo	de	Campos	
borgmästare	luis	Marinho.

lag	lalavuka	i	Saabs	insamlingskampanj	
bestod	av	karin	Highley,	Caral	janssen	och	
lynette	Grobler.

Gordon	Sebanda	och	hans	fru	lucky.	kampan-
jen	enade	Saabs	medarbetare	och	visade	att	
det	är	möjligt	att	åstadkomma	skillnad	genom	
att	passionerat	jobba	för	en	gemensam	sak.	

I	samband	med	
skjutprov	analyse-
ras	och	registreras	
video-	och	data-
loggar.

Genom	grupperings-
prov	testas	bland	
annat	tider	för	grup-
pering	och	system-
uppstart.

Medarbetare	på	dy-
namics	tillsammans	
med	Saabs	spanska	
partner	Sener	som	
fick	prova	på	svensk	
vinter	med	-15°	under	
skjutproven.

Den 9:e maj gick årets upplaga 
av Vårruset i Göteborg av stapeln. 
Som tidigare år var loppet förlagt 
till Slottskogen. Från Saab i Göte-
borg deltog 45 tjejer som sprang 
och gick den 4, 6 km långa banan. 
Förutsättningarna var de allra 
bästa med härligt försommar-
väder och med temperaturer över 
20 grader. Totalt deltog 16 000 

tjejer i loppet.
Saab hade ett eget tält där det 
efter loppet serverades en härlig 
buffé. Först över mållinjen av 
Saab-deltagarna var Anna-Stina 
Åkesson med tiden 18:50.
     – Varmt, svettigt, roligt och gott 
sammanfattas kvällen av Lena 
Aronsson som är EDS-ansvarig 
för arbetsmiljö och hälsa. 

Under	sitt	besök	fick	gästerna	tillfälle	att	titta	på	ett	urval	av	Saabs	produkter,	
däribland	Gripen	nG	demo	och	Skeldar	med	markstation.	

Besök	av	amerikansk	flygvapenchef
I maj besöktes Saab av General Norton A. Schwartz, Chief of Staff US Air 
Force. General Schwartz fick tillsammans med sin delegation veta mer om 
hur Saab arbetar med Gripen-systemet med tonvikt på nästa generations 
plan. Dessutom visades Saabs teknik med Rapid 3D Mapping som har rönt 
stort intresse i USA.

SdB	separerad	från	Gripen
Ett antal lyckade tester har genomförts i Vidsel i norra Sverige 
där Small Diameter Bomb (SDB) för första gången separerades 
från Gripen. I mars 2010 beställde FMV nästa materielsystem, 
MS20 för Gripen C/D. I uppgraderingen ingår bland annat integ-
rering av det Boeing-tillverkade vapnet SDB som kommer att 
dubblera Gripens attackförmåga. Boeing som fanns på plats  
var mycket imponerade av Saabs arbete.

testkampanjen	genomfördes	från	RFn-basen	i	Vidsel.	Från	Saab	
medverkade	ett	team	på	20	personer.	Här	ses	delar	av	teamet	när		
de	hänger	vapnet	SdB.
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Gripen till Libyen 50 år efter Tunnan i Kongo 
Den första april i år beslutade riksdagen att Sverige ska 
bidra med en flyginsats i Libyen för att upprätthålla en 
flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd. 
I insatsen ingår åtta Gripen, en Hercules för lufttankning 
samt ett spaningsflygplan. Det här är andra gången Sve-
rige deltar med stridsflyg i en väpnad insats utomlands. 
Första gången var när Sverige ställde fem J 29 Tunnan till 
FN:s förfogande vid stridigheterna i Kongo på 1960-talet.

Förbandet, F22, drogs till en början inte in i några 
strider och huvuduppgiften var att skydda FN:s flygtrans-
porter och vid behov ge eldunderstöd. I slutet av 1961 fick 
FN-flyget insatsorder och i en serie operationer lyckades 
F22 i praktiken nå luftherravälde. Efter ett år av relativt 

lugn hettade det plötsligt till igen. Det svenska förbandet 
svarade nu ensamt för FN-styrkornas hela behov av 
flygunderstöd och man insåg att detta inte skulle räcka.
Ytterligare fyra J 29B samt två spaningsflygplan, S 29C, 
tillfördes till styrkan. 

FN-jaktflottiljen upplöstes i april 1963 och halva den 
svenska styrkan reste hem. Under sommaren åkte resten 
av svenskarna hem men ett antal Tunnor lämnades kvar. 
De sprängdes på plats eftersom det bedömdes att det 
skulle bli för kostsamt att flyga hem dem och i Sverige 
behövdes de inte längre. En J 29B med FN-märkning från 
insatserna i Kongo finns bevarad vid Flygvapenmuseum i 
Linköping. l Maria Hökbåghe
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