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Framtidsplaner
Saab växer ständigt. Ibland
genom verksamhet på nya marknader, och dagligen genom ny
kompetens, spirande idéer och en
utveckling som aldrig verkar gå i
stå. Det är ett företag som bär på
gamla anor och samtidigt ligger i
framkant och driver utvecklingen.
Saabs marknad täcker idag stora delar av världen och konkurrensen ökar stadigt. För att inte tappa
mark åt konkurrenterna pågår ett
ständigt förbättringsarbete inom
koncernen, på alla nivåer. Ett viktigt
verktyg för att rusta Saab inför
framtiden är analysfunktionen Business Intelligence, som visar vilka
marknader som bör placeras i fokus. Läs mer om detta på sidan 22.
En annan utmaning är att fortsätta
locka de bästa ingenjörerna. På
flera håll inom Saab finns ett stort
rekryteringsbehov, och att hitta ny
kompetens och utveckla den kunskap som redan finns i företaget är
nödvändigt för att fortsätta växa.
Mer om det på sidorna 8-11.
Mycket nöje – och gott nytt år!

Maria Hökbåghe, chefredaktör
maria.hokbaghe@saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med
världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar
till civil säkerhet. Saab har verksamhet
och medarbetare på alla kontinenter och
utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt
ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 600 medarbetare.
Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder
kronor. Forskning och utveckling motsvarar
nära 20 procent av omsättningen.

16 De utmanar på ny marknad
Support and Services är en tungviktare inom service och modifiering av flygplan. Nu har man
tagit klivet in på helikopterområdet.
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VM i förbättringsarbete

Jobbrelaterade resor inom Saab är oftast helt
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koncernchefen har ordet l l l l

HÅKAN BUSKHE

Rakt på sak
När jag skriver det här har jag nyss tagit del av den glädjande nyheten
att Gripen valts ut att bli det schweiziska flygvapnets framtida stridsflygsystem. Det är ett besked som är positivt för hela Saab och Sverige
som industrination.
Att svenskt stridsflyg skulle bli en exportframgång visste nog inte
Marcus Wallenberg och Sveriges statsminister Per-Albin H
 ansson
aprildagen 1937 då de beslutade att grunda Saab.
Marcus Wallenberg – farfar till Saabs nuvarande styrelse
ordförande Marcus Wallenberg – lovade att förse Sverige med flygplan så länge det var önskvärt. Det löftet gäller fortfarande och
jag är stolt över att vi tillsammans bidrar till att uppfylla det.
Nästa år är det 75 år sedan det klassiska handslaget.
Själen i Saab är densamma men mycket har hänt sedan
dess. Vi är världsledande på flera områden, har mer än
13 000 medarbetare och verksamhet världen över.
l Ny verklighet
Världen i dag är en annan plats än för ett år sedan
när jag tillträdde. Sedan dess har flera länder i Nordafrika och arabvärlden kämpat för demokrati och
mänskliga rättigheter.
Dessutom har statsfinanserna i USA och
flera EU-länder under de senaste månaderna varit
utmanande. Det gynnar oss eftersom våra produkter
är attraktiva bland kunder som vill hålla i pengarna
men inte tumma på prestanda. Vi har under många
år arbetat med att effektivisera verksamheten – en
förutsättning för långsiktig lönsam tillväxt.
l Gott nytt år
Jag har varit med på en bråkdel av Saabs snart 75-åriga
resa. Resan framåt blir sannolikt lika händelserik och
spännande som den tid som varit. Så ta det nu lugnt
under helgerna, för krafterna kommer att behövas nästa år.

l l l l RAPPORT FRÅN UTVECKLINGENS FRAMKANT

TEKNIK I VÄRLDSKLASS
l a s e r s i m u l at o r

Bäst i klassen
Saabs lasersimulator för skjututbildning, BT 46, är en unik produkt på
marknaden, i många avseenden helt överlägsen de största konkurrenterna.
Det kanske låter som skryt. Men det är det är ren och skär fakta.
Text: Andreas Grube Foto: Stephen Laufer

R

edan under 70-talet lanserade
Saab den världsunika tekniken
med tvåvägs lasersimulering, och
dagens version BT 46, dök upp
redan i början av 90-talet.
Det speciella med just tvåvägs
simulering är framför allt den enorma
mängd data det ger tillgång till, vilket
gör att det som övningsverktyg återger
skyttens och vapnets förmåga exakt och
verklighetsnära.

detektorer och prismor som reflekterar
tillbaka information.
– Sanningen finns alltid i målet och
med BT 46 får man mycket detaljerat och
exakt veta vilka verkningar skottet har
fått. Har man till exempel träffat bara
bandet kan målfordonet inte längre köras,
träffar man kanonröret kan det inte längre
skjuta, säger Claes-Peter Cederlöf.
Från början var det framför allt strids-

vagnar som var utrustade med BT 46,
och numera finns produkten för många
simulerande. Det innebär att de skickar ut
vapen i storleken över 20 millimeter, som
en laserstråle, ungefär som en ficklampa.
helikoptrar, granatgeväret Carl-Gustaf och
Träffytan ökar då med avståndet och det
missilsystem BILL.
enda man egentligen
Peru var 1983 en
kan mäta är om det
av de första försvarsär träff eller inte. Med
makterna utanför
BT 46 kan man mäta
Sverige att köpa in
exakt på centimetern
tvåvägssimulatorer,
var man träffar och
och idag finns de på
vilken inverkan det
många håll i värlfår, säger Claes-Peter
den, bland annat i
Cederlöf, som är
Tyskland och USA.
marknadschef på
Framtiden ser i allra
Claes-Peter Cederlöf, marknadschef på Training
Training and Simula- and Simulation.
högsta grad ljus ut,
tion inom affärsommenar Claes-Peter
råde Security and Defence Solutions.
Cederlöf, inte minst eftersom BT 46 är ett
Laserstrålen som BT 46 skickar ut
övningsverktyg som sparar enorma suminnehåller information om till exempel
mor pengar.
typ av ammunition som används och
– Det är en revolutionerande produkt
om avståndet till målet, vilket är viktigt
eftersom den är en lika pålitlig informaeftersom ammunitionens karaktäristik
tionskälla som en faktisk kula. Nu arbetar
påverkar f lygbanor och tiden det tar
vi bland annat på en anpassning till det
att nå målet. Dessutom är själva målet,
marina området, flottan kan behöva det
exempelvis en stridsvagn, utrustat med
för att öva. l
– Konkurrenternas produkter är envägs-
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l l l l JORDEN RUNT I SAABS VÄRLD

SAAB RUNT
NY A F FÄ R

27 000
Ungefär så många aktieägare
har Saab och de äger mellan
1 och 1 500 aktier var.

Nytt GreenTechuppdrag

Årets prestigeaffär:
Schweiz väljer Gripen
Den schweiziska försvarsmakten har beslutat att köpa 22
Gripen. För Saab är detta en prestigeorder av rang, som gynnar
hela koncernen. Affärens värde ligger på omkring 22 miljarder kronor.
Planen kommer att levereras från
2015 och två eller tre år framåt.
– Gripen är tekniskt sett ett
toppenplan, sa den schweiziske
försvarsministern Ueli Maurer vid
en presskonferens.

Saabs koncernchef Håkan
Buskhe kommenterar affären:
– Beskedet är positivt för hela
Saab och Sverige som industrination.
Tre punkter avgjorde att Saab
vann upphandlingen: Gripen
uppfyller alla tekniska krav och
är för schweiziska förhållanden
det bästa planet, det är möjligt
att finansiera för det schweiziska
försvaret, tack vare inköpspriset

och låga underhållskostnader och
Schweiz ser framtida samarbetsmöjligheter med Saab och andra
svenska företag.
Schweiz har också uttryckt
önskemål om att utöver flygplanen
köpa utrustning, stödsystem och
underhåll. Sveriges Inspektion
för strategiska produkter har gett
Saab tillstånd att sälja Gripen till
Schweiz.

Combitech projektleder arbetet
med att ta fram ett parabolsystem
till svenska Cleanergys solenergilösning. Med hjälp av en Stirlingmotor
omvandlas solvärme till el.
– Det är spännande att Cleanergy
använder en motor som uppfanns
1816 som en lösning på dagens
klimat- och energiproblematik. Vårt
samarbete med Cleanergy passar väl in i Combitechs strävan att
arbeta med kunder som genom
sina produkter och tjänster minskar
miljöpåverkan, säger David Skyborn,
GreenTech-ansvarig på Combitech.
Den varma änden av motorn
värms upp av solstrålar som koncentreras och reflekteras av en spegelparabol. Stirlingmotorn driver sedan
en elgenerator. Combitech tar fram
en systemlösning för parabol, konstruktion och kraft- och styrsystem.

k o r ta n y h e t e r
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Dags att söka stipendium

Carl-Gustaf till U.S. Army

Saabs lägesinfo hjälpte i storm

Alla medarbetare inom Saab och
dess svenska dotterbolag kan nu
söka Tryggve Holm-stipendiet.
Stipendiet syftar till att stötta
personlig utveckling i ämnen inom
bolagets verksamhetsområden.
Ansökningsblankett finns på
SaabNet och ansökan ska lämnas
senast den 13 januari 2012.

U.S. Army har tillsammans med
U.S. Special Operations Command lagt sin första beställning på
granatgeväret Carl-Gustaf, till ett
värde av 209 miljoner kronor.
– Ordern är ett genombrott i vårt
arbete att införa Carl-Gustaf hos
U.S. Army, säger Markus Mellkvist,
kundansvarig för affären inom affärsområde Dynamics.

Under den svenska decemberstormen kom Saabs system för gemensam lägesinformation till nytta. De
aktuella systemen är GLU för telelägebild, SUSIE som rapporterar om
elförsörjningsläget samt Sjöbasis som
informerar om situationen runt Sveriges kuster. Systemen kommer från
affärsområde Security and Defence
Solutions.
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Cassidian köper
avionik av Saab

Saab på plats i drabbat Thailand
Projekt Relief är ett initiativ genom vilket Saab med biståndsinsatser minskar människors lidande till
följd av katastrofer. I november åkte ett team från Support & Services i Östersund till det översvämningsdrabbade Thailand för att bistå befolkningen med vattenreningsverk och tält. Bilden visar Tomas
Persson med en thailändsk pojke.

Saab har fått en första beställning
från EADS-företaget Cassidian
på säkerhetskritisk avionik för det
europeiska utvecklingsprogrammet för UAV Talarion. Affärsområde
Electronic Defence Systems tar fram
tre nya prototyper till Talarion, som är
EADS affärsområde för försvar och
säkerhet. UAV Talarion är en obemannad luftfarkost för övervakning
och spaning som de tyska, spanska
och turkiska försvarsmakterna i samarbete med Cassidian arbetar för att
ta fram. Ordern kan vara startskottet
för vidare samarbete mellan Saab
och Cassidian för Talarion.
Första flygningen av prototypen
Talarion är planerad till 2014.

uppdrag

Förlängning i Afghanistan
Saab har fått fortsatt förtroende av
Försvarsmakten för drift och underhåll av starkströmsanläggningar på
camper i Afghanistan. Avtalet förlängs med minst ett år och värdet är
cirka 40 miljoner kronor. Verksamheten i Afghanistan gäller i första hand

drift av starkströmsanläggningarna
på Camp Northern Light, Camp Monitor och Camp Birka. Parallellt med
detta jobbar Saab med utbyggnad.
Totalt arbetar cirka 40 personer med
detta i Afghanistan.

utbildning

Brittisk utmärkelse för utbildning
Vid en ceremoni i Whitehall i
London den 26 oktober 2011 tilldelades Training and Simulation och
JBTSE (brittiska försvarsministeriets
anskaffningstrupp) en utmärkelse
av parlamentsledamot Peter Luff.
Utmärkelsen var ett erkännande för
de stora förbättringar inom detektion av hemmagjorda bomber (IED)
som har gjorts i Afghanistan genom

användning av den senaste utbildningstekniken i kombination med ett
system för tillhandahållande av utbildningstjänster. Peter Luff framhöll
de insatser som försvarsministeriet
och Saab gjort för att komma igång
med utbildningen CCT (Collective
C-IED Trainer) så snabbt som möjligt. Hittills har över 17 000 soldater
utbildats.
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Aeronautics är ett av de affärsområden som
nu satsar stort på rekrytering. Ola Backer och
Karl Andersson, här i slutmonteringshallen
för Gripen, arbetar som produktionstekniker
inom Aeronautics.
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hårdsatsning på
ny kompetens
På flera håll inom Saab finns just nu ett stort rekryteringsbehov. Att både
hitta ny kompetens och att utveckla den kunskap som redan finns i företaget är en av nycklarna för att få Saab att fortsätta växa och bli det självklara valet för morgondagens talanger.
Text: Andreas Grube Foto: Per Kustvik
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FOKUS: kompetens

P

Två nya rekryter om sin syn på Saab

Pia Karlsson,
delsystemverifierare,
EDS Göteborg:
– Jag är systemvetare
och jag tipsades av bekanta att söka jobb här.
Jag visste inte att Saab
var så stort men fick vid
intervjun verkligen upp
ögonen för alla möjligheter som finns här.
Det är högt i tak och
jag känner att jag blir
lyssnad på. Cheferna
bryr sig verkligen och
är måna om att man ska
må bra och ha balans
mellan jobb och fritid.

Tommy Lindskog,
mekanikkonstruktör,
EDS Göteborg:
– Jag sökte mig hit då
jag är mycket intresserad av teknik- och försvarsområdet och gillar
att Saab är högteknologiskt. Jag trivs jättebra,
det är trevlig stämning,
bra chefer. Vi var flera
unga som anställdes
ungefär samtidigt och
vi hänger ihop en del.
Men det funkar bra med
de övriga också. Jag
rekommenderar gärna
Saab som arbetsgivare.

aeronautics rekryterar
Just nu rekryteras ett stort
antal medarbetare, framför
allt ingenjörer, till Aeronautics.
– Det här är helt i linje med
vår rekryteringsstrategi där
vi ser att det är viktigt att fylla
kritiska vakanser och också
rusta oss inför framtiden genom att kontinuerligt fylla på

10

SPIRIT 4.2011

med medarbetare och därmed ny kompetens, säger Pia
Rundgren, personalchef för
Aeronautics.
Även affärsområdet Dynamics har stort behov av framför allt ingenjörer, men också
produktionsresurser.
– Vi har väldigt positiva

möjligheter framöver, och en
uppåtgående trend för affärsområdet. Vi har också en del
intressanta affärer på gång,
vilket skulle öka rekryteringsmöjligheterna ytterligare,
säger Anna-Lena Grönberg,
personalchef Dynamics.

å den hårt konkurrensutsatta
globala marknad där Saab är
verksamt är välutbildad personal med rätt kompetens en
viktig, kanske till och med avgörande, framgångsfaktor.
Samtidigt är Saab, precis som så många
andra företag, åldersmässigt under förändring. En stor grupp 40-talister är på väg i
pension och en ny generation medarbetare
är på väg in. Det här sammantaget kommer
att ställa nya krav på Saab som företag och
arbetsgivare.
– Den tekniska utvecklingen går snabbt
framåt och vi måste givetvis vara med på
den resan. Samtidigt är medarbetarna själva ryggraden i hela vårt erbjudande och vår
tillväxt. Saab ska vara möjligheternas företag, säger Mia Nilsson, Head of
Employer Branding.
Även om Saab är ”Sveriges ingenjörshus” – Saab har flest anställda ingenjörer
per antalet anställda i hela Sverige – finns
just nu ett stort behov av att få in ännu fler
ingenjörer. Konkurrensen om de bästa talangerna är dock stor.
Medarbetarna är en del av Saabs strategiska prioriteringar, och det uttalade målet
är att Saab ska vara det naturliga valet på
den globala marknaden. Men hur når man
det målet?
– Vi ska vara ett företag där medarbetarna får utlopp för sin kreativitet, möjlighet till utveckling, och med chefer som ger
ordentlig feedback och som ser och tar till
vara de enskilda medarbetarnas kompetens, säger Mia Nilsson.
Inte minst kommer det att bli viktigt
när det gäller att möta den nya generationen av 80- och 90-talister som nu kommer
in i företaget.
– Den generationen är lite mer jagorienterad och samtidigt mer rastlös och
med en benägenhet att byta jobb oftare.
Där har vi en extra stor utmaning i att behålla deras engagemang och intresse.
Mia Nilsson fortsätter:
– Samtidigt kan vi lära oss mycket när
det gäller rutiner och idéer som de nya
hungriga talangerna tar med sig in i verksamheten.
Hon poängterar att varje enskild indi-

Mia Nilsson

Mikael Grodzinsky

SAAB academy

vid av Saabs alla anställda är en viktig pusselbit i företagets framgång och utveckling.
Det innebär givetvis också att det vilar ett
stort ansvar på respektive medarbetare att
också ta till vara på de möjligheter och utmaningar som finns.
– Våra medarbetare är nyckeln till
Saabs framgång, och dessutom våra bästa
ambassadörer.
Lediga tjänster annonseras framför allt
ut internt på SaabNet. När inte det räcker
till annonseras också tjänsterna via Saabs
externa hemsida samt flera rekryteringssajter, bland annat Arbetsförmedlingen,
Manpower och Monster.
– Att byta jobb inom affärsområden eller Saab i sin helhet är ett utmärkt exempel på hur vi kan bevara och utveckla den
kompetens som redan finns i företaget, säger Mia Nilsson.
Andra konkreta satsningar som nu görs
för att säkerställa att Saab har rätt kompetens för att möta framtiden och nå de uppsatta affärsmålen är bland annat den nybildade Academy och ett traineeprogram,
vilket du kan läsa mer om i artikeln här
intill.
– Academy ska fungera som en mer
övergripande skapare av möjligheter för de
behov som finns i koncernen. Academy koordinerar en mängd olika insatser som görs
och fungerar som samlande kraft, säger
Mia Nilsson. l

Kompetensutveckling
på flera fronter
Saab Academy är en viktig del för att
säkerställa att rätt kompetens finns i
företaget för att nå de ambitiösa tillväxtmålen.

behovet kommer att se ut på de positionerna i framtiden och vad vi behöver göra
för att utveckla de positionerna, säger
Mikael Grodzinsky.

– Saab har en väldigt aggressiv affärsHan påpekar att Saab tidigare satsat
plan, och det finns kompetensgap i orgaförhållandevis lite på just top managenisationen som vi måste täppa igen om vi
ment, men att skapa förutsättningar
ska nå dit vi vill. Därför är den här hårda
för ett gott ledarskap är A och O inför
satsningen på kompetensutveckling
framtiden:
både nödvändig och nyttig, säger Mikael
– Ledare med både tekniska och afGrodzinsky, Saabs personaldirektör
färsmässiga kunskaper, och med en god
som nu kommer att leda verksamheten i
helhetssyn, är avgörande för Saabs framAcademy.
tid, säger han.
Saab Academy är en internationell
Ytterligare en viktig del i Academy
satsning och insatserna kommer att anblir det traineeprogram som nu har utpassas efter
vecklats.
”Ledare med både tekniska och
behoven
Saab har
i respekaffärsmässiga kunskaper, och med även tiditive land
haft
en god helhetssyn, är avgörande för gare
där Saab är
traineeSaabs framtid.”
verksamt.
program,
Kompetensmen nu
utvecklingsarbetet kommer att bedrivas
görs en ännu mer målmedveten och hård
på flera parallella fronter genom att
satsning. Till en början handlar det om
bland annat vässa och bredda de interna
ett 20-tal tjänster där man söker både
utbildningsprogram som redan finns,
nyutexaminerade förmågor och personer
utveckla samarbeten med skolor, högmed viss arbetslivserfarenhet.
skolor och universitet, samt inte minst
– Våra trainees kommer att genomgå
arbeta ännu hårdare med individuella
ett 12 månader långt individuellt program
program för vidareutveckling av vissa
med såväl teoretisk utbildning som praknyckelpositioner.
tiskt arbete. De kommer att få grundlig
– Inom ramen för Academy kommer
och gedigen kunskap om hela företaget
vi att ha extra fokus på top management,
och i programmet ingår även en utlandsnågot vi kallar TM 150-gruppen. Här
placering, säger Mia Nilsson, Head of
identifierar vi ett antal av Saabs viktigaste
Employer Branding.
positioner och ser över hur kompetens-
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MÖTE MED
SUNIL JOSHI

”En viktig pusselbit i
förändringen av Saab”
Mer än femton olika verksamhetsledningssystem ska bli ett
gemensamt Global Management System (GMS). Projektet
leds av Sunil Joshi och han poängterar att det här är en viktig
del i företagets strävan efter att skapa Ett Saab.
Text: Andreas Grube Foto: Per Kustvik

S
SUNIL JOSHI
Ålder: 41 år
Bor: Taberg, Jönköping
Utbildning: Systemvetenskaplig linje
Karriär: Programmerare,
projektledare, flertalet
chefsroller, till exempel
ICT, Kvalitet, HR och Stab
Senast lästa bok: Deckaren ”Kvinnan i rummet”
av Jussi Adler-Olson
Ser helst på tv: Sport
Lyssnar just nu på: The
Mary Onettes

unil Joshi har arbetat på Saab i över 15
år, bland annat i chefsroller inom ICT
och kvalitet. Att leda GMS-förändringen ser han som en inspirerande utmaning, och som ett viktigt steg för Saab på vägen in
i framtiden.
– Det här kommer inte att ske över en natt,
men det är vår absoluta övertygelse att vi som företag måste genomföra det här med uthållighet och
tydlighet. GMS är en viktig pusselbit i hela förändringen inom Saab. Att till exempel skapa ett kompetenscenter blir ineffektivt om vi fortfarande har
tio olika arbetssätt inom ett specifikt område.

där Saab har verksamhet. I första fasen fokuserar
vi på att säkerställa tillämpningen i Sverige, Sydafrika och Australien, och framöver kommer det
att introduceras i övriga länder.

Vilka är de stora fördelarna med GMS?

Hur har reaktionerna varit bland medarbe-

– Det kommer hjälpa oss att skapa en gemensam Saab-identitet genom en harmonisering av
hur vi arbetar, ett gemensamt språk och gemensamma processer, metoder och verktyg. Detta
kommer att leda till ökad effektivitet, samt i förlängningen minska våra kostnader.

tarna?

Hur ser tidsramarna ut?

– Vi startade arbetet sommaren 2010 och har
nu kommit ungefär halvvägs. Ett antal processer är
redan lanserade och tillämpade av verksamheten.
Varför är det så bråttom?

– Vi sätter inte takten på förändringar, det gör
vår omvärld. Omvärlden förändras allt snabbare
och ställer nya krav på oss som företag och vi måste
följa med i förändringarna i den takt som utvecklingen sker. Självklart måste vi ta medvetna beslut
om hur vi skapar och inför förändringar i verksamheten, men det här kan inte få ta för lång tid. Vi
kommer aldrig att bli klara med GMS, det kommer
kontinuerligt att utvecklas och förbättras.
Berörs Saab globalt av det här?

– Ja, GMS ska kunna tillämpas i alla de länder
12
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Hur mycket kostar det att genomföra?

– Det kostar ungefär hundra miljoner kronor. Men därefter kommer vi istället spara cirka
hundra miljoner om året bland annat genom effektivare förvaltning och underhåll av processer,
metoder och verktyg. Saab kommer även bli effektivare genom tillämpning av bästa arbetssätt
i hela företaget och genom samordning inom
framtida verksamhetsutveckling.

– För de processer som har börjat tillämpas
har det överlag varit positiva reaktioner. Men det
finns även medarbetare som tycker att deras arbetssätt var bättre förr.
Vad kan du säga till dem som är skeptiska?

– Svaret beror på vad de är skeptiska till. I
grund och botten handlar det om att hitta och
tillämpa de mest kostnadseffektiva arbetssätten
inom Saab. GMS bygger på grunden att vi ska följa kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och
ISO 14001, samt lagar och förordningar. Sedan
kan arbetssättet vara olika beroende på affärskrav, system, produkt och geografiskt område.
Det gäller att förklara och visa detta på ett enkelt
sätt för medarbetarna.
Vilka är de största utmaningarna i projektet?

– Framför allt att det inte bara handlar om att
åstadkomma gemensamma processer utan också
om en gemensam kulturresa för hela Saab, det
handlar om att ändra vår inställning till vad Saab är.
l

”Att till exempel skapa ett
kompetenscenter blir ineffektivt om vi fortfarande har
tio olika arbetssätt inom ett
specifikt område”
SPIRIT 4.2011
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SÄKERHET
UTLANDET

Förberedd på det ofö
– Om jag hjälper er att ringa polisen kommer jag att bli skjuten.
Det var vad Jonas Karlsson fick höra när han på väg hem i bil tillsammans med
sin fru och treårige son blev påkörd av en annan bil och behövde hjälp.
Text: Maria Hökbåghe Porträtt: Per Kustvik Foto: Shutterstock

J

onas Karlsson arbetar och bor
för närvarande i Brasilien och
behärskar några få meningar på
portugisiska. Vid olyckan på väg
hem från stranden räckte inte språket till
och Jonas bad om hjälp på den intilliggande
restaurangen. Det handlade bara om plåtskador men en polisanmälan måste skrivas
för försäkringsbolagets skull. Kyparen tog
telefonen samtidigt som föraren av den andra bilen pratade alltmer upprört. Utan att
invänta svar avslutade kyparen telefonsamtalet och föraren tog sin bil och lämnade
snabbt platsen. Kyparen ursäktade sig och
förklarade att mannen hotat med att komma tillbaka och döda honom om han hjälpte
till med att kontakta polisen.
– Då fick jag en obehaglig känsla av att situationen inte var helt under kontroll,
berättar Jonas.
En till synes ofarlig händelse kunde ha
blivit direkt livshotande. Och det är just det
som Jens Berglund på Corporate Security
vill att Saabs medarbetare ska bli medvetna
om. Att det är viktigt att vara förberedd på
att det kan hända saker även på platser och
i situationer som inte verkar farliga. Skulle
olyckan ändå vara framme är det viktigt
att veta vad man ska göra och vart man kan
vända sig.

– Saab har allt fler medarbetare på
resande fot samtidigt som det sker snabba
och omvälvande förändringar i omvärlden.
Vi har känt ett behov av att göra det lättare
att förbereda sig för sin resa eller sitt utlandsuppdrag. I oktober införde vi därför ett nytt
system, Deployment Ready, som på ett tydligt sätt ska vägleda medarbetarna att fatta

”Upplever man som medarbetare att man har kontroll så
blir man dessutom mer motiverad att göra fler resor.”
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rätt beslut inför och under en resa, berättar
Jens Berglund som är ansvarig för Saabs
resesäkerhet.
Deployment Ready (som återfinns på

SaabNet under säkerhetsportalen) är ett
verktyg som tillhandahåller alla de uppgifter
som kan behövas inför en resa. Uppgifterna

t oförutsedda
inhämtas från externa källor som ständigt
uppdateras. Så används till exempel numera
en vedertagen riskklassning som tagits fram
av företaget Control Risks, som enbart arbetar med riskhantering. Den klassningen
är en viktig grund till hur Saab fattar beslut
om hur resor och arbete i riskfyllda länder
ska hanteras. Man kan säga att Deployment
Ready fungerar som en elektronisk checklista där olika steg gås igenom beroende på
vilken riskklass som det aktuella resmålet
tillhör. Det handlar om allt från pass- och
visumfrågor och vaccinationer till reseförsäkringar. I högriskområden kan det även
omfatta särskild säkerhetsutrustning, information om auktoriserade sjukhus och
säkerhetsutbildning.
– Syftet med att gå igenom Deployment
Ready är att man ska känna sig säker och
trygg med att resa också till oroliga områden. Upplever man som medarbetare att
man har kontroll så blir man dessutom mer
motiverad att göra fler resor. Det är också
viktigt att de anhöriga som är kvar hemma
känner sig trygga med att Saab-medarbetaren är medveten om, och förberedd på,
eventuella risker på resan, säger Jens Berglund.
All information samt råd och rekommen-

dationer som finns i Deployment Ready
finns på både engelska och svenska och gäl-

l l l l TIPS

Tre säkerhetstips
inför resan
Lyssna på personer med
lokalkännedom.
Det finns tider och platser som kan innebära stora risker på det mest trygga av
resmål. Sunt förnuft och resvana tar dig en
bra bit, men du har sällan lika bra koll som
de som permanent bor på platsen. Exempelvis kan stadens säkraste hotell plötsligt
bli det osäkraste då en känd lokal politiker
med en hög hotbild bor där.

Jens Berglund

ler för Saabs samtliga medarbetare över hela
världen. Corporate Security sätter ramverket för resesäkerheten. De använder förutom externa källor även Saabs lokala kontor
och de regionala säkerhetscheferna för att
göra kvalificerade bedömningar. Detta beror naturligtvis på att det är på plats man
har bäst koll på hur läget ser ut i det aktuella landet. Affärsområdets säkerhetschef är
oftast den som resenären har kontakt med i
dessa frågor. l

Målet med Saabs resesäkerhet:
Trovärdighet:
Som säkerhetsföretag måste
Saab visa att företaget lever
som det lär och är riskmedvetet också när det gäller de
egna medarbetarna. Saab ska
uppfylla etiska och juridiska
krav.

Tydlighet:
Det ska vara tydligt för medarbetarna var information finns,
vad som gäller och vem som
är ansvarig.

Trygghet:
En medarbetare på tjänsteresa ska känna sig trygg. En
trygg medarbetare blir mer
motiverad att resa, löser sin
uppgift effektivare och har
lättare att få den egna familjen att känna trygghet under
resan.

Medför viktiga nummer på Saabs ICEkort (In Case of Emergency).
Mobiltelefonen kan ha laddat ur eller gått
sönder när du behöver numren som bäst.
Kom också ihåg att i vissa länder är mobilnäten stundtals instabila. Med numren
nedskrivna kan du hitta en fungerande
telefon och skaffa den hjälp du behöver.
Ensam och alkohol.
Statistiken från resebranschen visar, föga
förvånande, att personer som varit ensamma eller alkoholpåverkade är överrepresenterade som brottsoffer. Kombineras
dessa är man det perfekta bytet. Många
gärningsmän väljer noga ut sina offer och
tar inga onödiga risker. Ge dem ingen anledning att välja dig eller din kollega.
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SAAB-RESAN
support and services

Koncentrerat arbete i Support and
Services hangar. Här finns mycket
att göra, och tillväxten är god.

Lysande
utsikter
för Support
and Services
I Nyköping, tio mil söder om Stockholm, ligger en av affärsområde Support and Services största baser. Hit kommer
flygplan och helikoptrar från kunder världen över för modifiering, service och reparation.
– Flygplan är nya hela sin livslängd – det handlar bara om
att sköta dem på rätt sätt, säger verkstadschef Peter Lahti.
Text: Hannah Kirsebom Foto: Andreas Lundberg
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Per, flygtekniker, har jobbat här sedan
1988. ”Jobbet är varierande, det gör
att man trivs och stannar länge.”

U

r flygplanets bakersta del sticker ett par
ben ut. De tillhör Allan Lundh. Han
böjer sig ner och kravlar ut ur flygplanskroppen.
– Vi är tre plåtslagare här, men alla
hjälper till med allt möjligt. Jag har varit här i 27 år, så jag
har hyfsad koll på hur det mesta går till här, säger han.
Vi befinner oss på Support and Services i Nyköping
och divisionen Customer Alliance Solutions, precis vid
Skavsta flygplats. I hangaren kryssar tekniker, ingenjörer, mekaniker och plåtslagare mellan Learjets, MU2:or och Dash 8-plan. Majoriteten av planen tillhör
Kustbevakningen och Försvaret, Nyköpingdivisionens
största kunder. Det plan som Allan Lundh just krupit
ut ur är en av Kustbevakningens nya Dash 8:or.
– Här sköter vi all support och underhåll av våra
kunders flygplan. Vi servar planen och kunderna flyger dem, och för de kunder som behöver så har vi även
piloter, säger Torsten Öhman, divisionschef.

i luftrummet. De gula Learjet 35:orna sköts och servas
av Support and Services och flygs av Saabs egna piloter
under militärens övningar. Kustbevakningen, divisionens andra huvudkund, har sitt flyghögkvarter här vid
Skavsta. Samtliga av divisionens cirka 20 baser i Sverige är placerade där kunderna finns. En ny huvudkund
innebär oftast en ny lokalisering i anslutning till kunden och dess flygoperationer. De baser som jobbar med
ambulansflyget (Scandinavian Air Ambulance) ligger
till exempel nära landets stora sjukhus.
– Inom divisionen har vi specialiserat oss på helhetsåtaganden. Vår roll på marknaden är att vara aktören
som gör allt, från att tanka, serva och reparera planen
till att modifiera och till och med flyga dem. Det som
skiljer oss en smula från resten av Saab är att vi inte enbart jobbar med Saabs egna produkter som bas. Vi servar och modifierar flygplan och helikoptrar från Casa,
Bombardier, Eurocopter, Sikorsky, Agusta Westland,
Mitsubishi och flera andra, säger Torsten Öhman.

Försvarets målflyg är ett sådant exempel. Målflyg
används i militära övningar: en variant är målbogsering, det vill säga att planet drar en ”tygkorv” som
militären skjuter på, en annan är elektronisk störning

Hans egen flyghistoria sträcker sig långt tillbaka i ti-

”Vi gör allt,
från att serva
och reparera
planen till att
modifiera och
flyga dem”

den. Som stridspilot i Flygvapnet och sedermera
Gripen-testpilot på Saab var Torsten Öhman den förste
att skjuta en amerikansk Amraamrobot i Europa och
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saab-resan: support and services

”Var niohundrade
flygtimme görs
en rutinkontroll
av planen. Det
är sällan några
större fel”

på väggarna i hans kontorsrum hänger flera utmärkelser.
– Nu för tiden flyger jag mest ”skrivbord” och bara
någon enstaka gång i månaden i luften. Det gäller dock
att hålla igång det flygoperativa, och det är viktigt att
ha en gedigen bakgrund inom flyget och att hålla sig
uppdaterad när man jobbar med flygsäkerhet- och
luftvärdighetsfrågor dygnet runt, säger han.
Vid en MU 2:a står verkstadschef Peter Lahti och
pratar med två tekniker. Planet ser ut som att det kommer direkt från en Disneyfilm: färgen liknar den som
uppstår när man blandar blåbär och mjölk. Stjärtrodret pryds av en tysk flagga.
– Det är en privatkund som äger den här kärran,
mest som en hobby. Han har skickat hit den för service
och nylackering. Samma färg, alltså ljuslila, säger Peter
Lahti och skrattar.
Han är inne på sitt fjärde år som verkstadschef och
har jobbat här sedan 1995. Tidigare jobbade han som

flygtekniker, idag sköter han administrationen och
personalansvaret för cirka 25 tekniker och underhållsberedare placerade inte bara i Nyköping utan även i
Luleå, Umeå och Göteborg. Peter Lahti medger att det
då och då kliar i fingrarna av saknad efter hantverket.
Vi går bort till ett av de gula målflygen, vars ena vinge
just demonterats till tre delar.
– Var niohundrade flygtimme görs en rutinkontroll
av planen. Det är sällan några större fel, säger han.
För ett otränat öga ser planet ut att ha ganska många

år på nacken. Det har det inte. Peter Lahti pekar bort
mot ett annat plan som ser betydligt nyare ut:
– Det där är äldre. Det är svårt att avgöra åldern på
ett flygplan bara genom att titta på det. Och planen är
förresten i princip nya hela sin livslängd – det handlar
bara om att sköta dem på rätt sätt.
Tack vare långa kontrakt med merparten av kunderna vet man på divisionen ganska väl hur framtiden

l l l l guide: kunder och verksamhet
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Kustbevakningen

Målflyg

Ambulansflyget

Kustbevakningen använder tre mycket moderna och sofistikerade Dash 8-flygplan för
bl a havsövervakning och gränspatrullering.
Saab har ett komplett supportåtagande som innebär att
flygplansflottan skall
vara luftvärdig och
tillgänglig för flygning dygnet runt.

Support & Services
kunder är framförallt
den svenska men även
internationella Försvarsmakter och de flygande
tjänsterna är främst måldragning samt elektronisk störning. Tjänsterna
är viktiga för att de militära insatsförbanden
ska få träna sin personal och utrustning.
Åtagandet innebär att Support & Services
levererar flygplan med rätt övningskonfiguration på plats i luften där kunderna önskar
vilket innebär att Saab även står för flygoperationen.

Ambulansflyget har som främsta mål att rädda liv och de
använder både helikoptrar
och flygplan över hela
Sverige. Saab har ett
åtagande som innebär
att man håller flygplanen och helikoptrarna
flygbara dygnet runt på
ett dussin platser runtom
i landet. De är dessutom
specialutrustade vilket innebär omfattande modifieringsarbeten.
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ser ut. De flesta av våra kontrakt löper på mellan fem
och åtta år. Konkurrenterna kan sällan ge samma breda helhetserbjudande vilket är en fördel för Saab. Inom
helikoptersegmentet är läget lite tuffare: där är Saab
relativt nya på marknaden och möter såväl inhemska
konkurrenter som utländska som vill in på den svenska marknaden.
– Överlag har vi haft en enorm tillväxt inom divisionen. För några år sedan fick vi ett nytt stort kontrakt
med Försvaret och det senaste året har vi tagit hem
ett antal helikopterkontrakt. Vi är en kompetent och
rörlig organisation och vi ser att kunderna uppskattar
våra helhetslösningar, säger Torsten Öhman, samtidigt
som han tålmodigt poserar för fotografen som hoppar
runt och letar vinklar och bra ljus.
Det är trångt i Nyköpingshangaren. Åtminstone
ett tiotal plan är mitt i serviceprocessen eller står och
väntar på sin tur. Tekniker, ingenjörer och logistikpersonal har fullt upp och det råder ett koncentrerat lugn
i hela hangaren. En man i blåställ passerar oss med
raska steg. Torsten Öhman höjer handen till hälsning:
– Tjena, välkommen tillbaka. Grattis till barnet!
Nu får du inte försvinna igen på ett tag, vi har mycket
att göra här. l

Modifieringar
Support & Services kunder och
långa supportkontrakt innebär att man har kompetens
och förmåga att modifiera
andra flygplanstyper och
helikoptrar. De senaste
åren har man bl a arbetat med modifieringar av
kanadensiska CL-415 och
spanska Casa men även andra
typer där övriga affärsområden
inom Saab vill integrera och demonstrera t ex sensorer.

Ovan: På kontoret hänger Tom Cruise
som en påminnelse om Torsten
Öhmans eget förflutna som stridspilot.
Ovan t v: En bit av den amerikanska
Amraamrobot som Torsten Öhman
var först i Europa om att skjuta.
Motsatt sida: Support and Services
arbetar med många andra tillverkares
flygplan, inte bara Saabs.
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ARBETSLIV
tillsammans

Konflikter på
gott och ont
Konflikter förekommer på alla arbetsplatser. Slår de
rot kommer de att orsaka problem och vantrivsel.
Samtidigt kan en konflikt leda till något positivt som
hjälper arbetsplatsen att utvecklas.
Text: Hannah Kirsebom Illustration: Condesign

D

et kryper i dig av irritation. Tänk
att Anna alltid låter som att hennes arbetsuppgifter är så mycket
viktigare än dina. Och Stefan –
vad menade han med den där kommentaren? Vad vet han som du inte vet?
Du känner dig som en tryckkokare på
väg att explodera. När du väl gör det så är
konflikten ett faktum.
– Stress, förändringar och att personalen
får olika information i en viss fråga – där
har du de vanligaste orsakerna till konflikter
på arbetsplatsen, säger Barbro Östling.
Hon är organisationskonsult och författare till boken "Personkonflikter på arbetsplatsen". Enligt Barbro Östling förekommer konflikter på alla arbetsplatser, oavsett
storlek och verksamhet. Konflikter kan inte
undvikas helt – de bör inte ens undvikas alla
gånger – men det finns sätt att förebygga och
stävja konflikter på ett tidigt stadium och istället vända dem till något positivt.
– Att ha en arena för allmänna frågor,
som en regelbunden arbetsplatsträff, är viktigt för att ge medarbetarna tillfälle att prata
om sådant som besvärar dem. En punkt på
dagordningen bör vara "hur ser våra relationer ut sinsemellan?". Om man inte får
möjlighet att prata öppet så kommer det att
bli konstig stämning på arbetsplatsen, säger
Barbro Östling.
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Otydligt ledarskap är en annan vanlig orsak

till konflikter. En bra chef är en tydlig chef,
menar Barbro Östling: en chef som ger återkoppling, är synlig i verksamheten och tydlig
med vad han eller hon förväntar sig av sina
medarbetare skapar trygghet. Vågar chefen
lyfta och ta hand om konflikterna på ett tidigt
stadium så är de bara utvecklande och bra
– ingen arbetsplats kan utvecklas om totalt
konsensus ständigt råder.
– Konflikter är normala, nödvändiga och
utvecklande. Men på många arbetsplatser
får de pågå för länge och blir tärande istället
för närande. Därför ska även små konflikter
hanteras tidigt, och det är framför allt chefens ansvar.
Samtidigt finns det situationer där du
som anställd själv behöver agera och konflikter som kan lösas utan chefens inblandning. Ofta fungerar det bra att sätta sig med
Anna, Stefan eller vem det nu är som är inblandad i just din konflikt och säga att "vi
har ett gemensamt bekymmer, hur ska vi
lösa det?". Var konkret, lösningsorienterad
och inte anklagande.
– I ett sådant läge är jag-budskap viktiga.
Använd uttryck som "min känsla är att" eller
"jag upplever att" och "jag skulle önska att
du istället". Då beskriver du din egen upplevelse, och den är svår att ifrågasätta, säger
Barbro Östling. l

8 tips

Jaga inte
syndabockar
Tydlighet, jag-budskap och
fokus på att hitta lösningar –
inte syndabockar – är goda
tumregler för de flesta former
av konflikthantering.

1

Se till att det regelbundet finns
möjlighet att tala om relationerna på arbetsplatsen.

2

Hitta gemensamma lösningar
på konflikten – jaga inte syndabockar!

3

Att förebygga och lösa konflikter är främst chefens ansvar.
Hon måste se till att möten sker,
våga ta upp problem och sätta ord
på situationen.

4

Medarbetarna har ett eget
ansvar, om saker sker som
chefen inte märker.

5

Om två medarbetare ligger i
konflikt kan chefen ge dem i
uppdrag att själva lösa detta, och
sedan säga till när de är klara. Det
blir en lagom utmaning och innebär
ett ansvar – de måste klara av situationen, för chefen väntar på dem.

6

När du försöker lösa en konflikt
själv, var konkret! Generalisera

aldrig. "Du ska alltid… du kan minsann aldrig…" är farliga uttryck som
kan förvärra konflikten. Ge istället ett
konkret och färskt exempel på en
situation som besvärar dig.

7

Använd jag-budskap: "Jag
känner… min reaktion är…".
Då beskriver du din upplevelse, och
den är svår att invända mot.

8

Kom ihåg att konflikter inte är
farliga. Rätt hanterade är de till
och med av godo.

Barbro Östling är
organisationskonsult
och författare till boken
”Personkonflikter på
arbetsplatsen”.
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AFFÄRER
business intelligence

Business
Intelligence
– en väg till
smartare
affärer
Konkurrensen på världsmarknaden ökar stadigt, och
Saabs affärssituation ser idag mycket annorlunda
ut än för bara några år sedan. Business Intelligence
(BI) är här ett viktigt verktyg för att ytterligare stärka
Saabs position inför framtiden.
Text: Andreas Grube Foto: Christian Hagward

– Syftet är framför allt att öka träffsäkerheten i våra affärer. Med analysfunktionen Business Intelligence kan vi peka
ut riktningen och öka kunskaperna kring
var och hur vi ska fokusera våra ansträngningar, säger Kaj Björkman, ansvarig för
Saabs marknadsstrategi och Business
Intelligence.
För Saabs del har det skett en stor omsvängning på marknaden under de senaste
åren och idag utgör exporten närmare 80
procent av verksamheten. Samtidigt är den
globala trenden att många av de traditionella marknaderna i västvärlden minskar
sina försvarsbudgetar, vilket ökar konkurrensen på exportmarknaden. Behovet
– och nyttan – av att bli ännu bättre på att
analysera såväl omvärlden som Saabs egna
affärer är därför stort.
Den centrala BI-funktion som Saab
etablerade för ungefär ett år sedan fyller
en viktig affärsstödjande uppgift genom
analys av exempelvis länder, konkurrenter,
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globala trender, historik, utveckling av
försvarsbudgetar och politisk utveckling i
Saabs fokusmarknader.
Genom analyserna kan man lättare
identifiera både hinder och möjligheter,
menar Kaj Björkman.
– Det är viktigt att vi har tydliga kunskaper både om var vi ska satsa och vad vi
kanske ska låta bli att satsa på. Vi förstår
läget då vi tackar nej till femtio procent
av alla möjligheter som hittas och istället
ökar insatserna och träffsäkerheten på de
resterande femtio procenten, säger han.
Framför allt handlar arbetet om att öka
kunskaperna om de 30 fokusmarknader
som Saab har identifierat och hur dessa
marknader och deras behov kommer att se
ut i framtiden.
Den centrala affärsfokuserade BI-enheten består idag av Kaj Björkman och Peter
Wibjörn och har en globalt övergripande
strategisk funktion. Det mer detaljerade
prospekt- och produktnära analysarbetet

behöver oftast bedrivas ute på respektive
affärsoråde och marknad.
– Flera av våra konkurrenter har jobbat
längre med BI, men vi har kommit långt
på kort tid. Målet är att affärsområdena
själva ska komma till oss och efterfråga vår
hjälp. Analys och kunskap ökar väsentligt
Saabs möjlighet att göra affärer, säger Kaj
Björkman. l

Fakta: Business Intelligence
• Som ett led i BI-arbetet har Saab bland
annat gjort en central upphandling och
investerat i åtta databaser som innehåller
nyheter, analyser, och annan information.
Dessa går att hitta på Saabs intranät under:
Marknad > Business Intelligence.
• Även BI-enhetens analyser, sammanfattningar och rapporter går att hitta på
intranätet under: Sharepoint > Marketing
Strategy > BI Reports.

l l l l MÄNNISKORNA I SAAB

dubbla roller

Eva Andersson, produktionstekniker på Aeronautics

Hästbiten
produktionstekniker
Eva Andersson är van att lösa problem i båda sina roller: Som produktionstekniker
på Saab utvecklar hon skevroder för Airbus A320. Hon är också diplomerad hästmassör som hjälper hästar med olika typer av muskel- och belastningsskador.
Text: Andreas Grube Foto: Per Kustvik

hästmassör
Det stora hästintresset har Eva Andersson haft
sedan barnsben, och redan vid 11 års ålder började hon med travsport. 2005 utbildade hon
sig till hästmassör och utöver heltidsjobbet på Saab ägnar hon idag cirka två
dagar i veckan åt att behandla hästar
med hjälp av massage och akupressur i det egna bolaget Solbacka
Massage. Kundkretsen sträcker sig
från Östergötland till Dalarna och
består av allt från hobbyryttare till
travelit.
– Hästar är stora och tunga
djur, och risken för skador och
överbelastning ökar förstås ju
högre farterna blir, säger hon.
När Eva undersöker en häst
använder hon ögon och händer
för att se var problemen sitter. Hon
känner på musklerna och tittar på
hästens rörelsemönster, hur den står
och går.
– Hästmassage är ett fysiskt och
tungt jobb. Samtidigt är det mindre
statiskt än att massera en människa,
man måste hela tiden följa med i hästens rörelser.
Sedan i år är Eva också diplomerad
friskvårdsmassör och masserar även
människor, och även om hon har planer
på att utöka sin verksamhet ytterligare
vill hon inte ägna all sin tid åt hästar.
– Hästar är min hobby, men jag vill
inte jobba heltid med det. Jag trivs
perfekt med att ha mitt arbete på
Saab och hästarna vid sidan om,
det är en suverän kombination.

Produktionsteknikern
Eva Andersson inledde sin karriär
på Saab redan som 16-åring – direkt efter nian började hon arbeta
som postbud på Saab i Linköping.
Idag, nästan 30 år senare, är Eva
en viktig kugge i produktionen av
Airbus A320, en av Saabs verkliga
högtaktsproduktioner; totalt spottas
här ut 450 skevroderpar om året.
– Det är ett väldigt oförutsägbart
jobb. Det är alltid full fart och det
blir aldrig inrutat eller går på rutin,
säger Eva Andersson.
Hon har haft sin nuvarande tjänst
som produktionstekniker i ungefär
nio år, efter att också jobbat ett antal
år i själva produktionen.
– För många år sedan läste jag in
Komvux för att börja på högskolan.
Men det har aldrig blivit tid till det eftersom jag haft fullt upp med jobb här,
säger hon.
Att vara produktionstekniker handlar
om att lösa de svårigheter som alltid
uppstår i glappet mellan ritbord och
verklighet. Det handlar också om att
åtgärda problem som uppstår i den
löpande produktionen, samt att förebygga framtida fel.
– Det är ständigt nya utmaningar.
Löser man en sak dyker det upp något nytt på
ett annat ställe. Mitt arbete går mycket ut på
grundorsaksanalyser: var i kedjan har problemet
uppstått och hur ser man till att det inte händer
igen.

eva andersson
Ålder: 45
Affärsområde: Aeronautics i
Linköping
Avdelning: Manufacturing and
Engineering
Fritid: Lyssnar på hårdrock och
håller på med hästar. Har bland
annat två egna travhästar.
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vem & vad
Vem: Gustaf Dohlmar och Raoul Nilsson, affärsområde Aeronautics
Vad: Deltog i World Cup i förbättringsarbete hos Boeing

Lärorik resa
till Boeing
Saab har som en av ett fåtal leverantörer deltagit i Boeings World
Cup i förbättringsarbete. För Gustaf och Raoul som deltog innebar
resan många nya erfarenheter och
lärdomar.
Vad gjorde ni?
– Deltagarna, både leverantörer
och Boeing-medarbetare, delades
upp i lag och fick olika uppdrag att
lösa. Uppdragen var framtagna
med anledning av Boeings kommande upprampning i 787-programmet. För att klara av den höga
takten krävs effektiva processer,
säger Gustaf Dohlmar, produktionsledare i kompositverkstaden.
– Idéerna testades sedan genom
att vi byggde fullskalemodeller.
Nu återstår att se vilka av idéerna
Boeing väljer att använda, säger
Raoul Nilsson som jobbar med
produktionsunderlag till Boeing
787-programmet.
Vad lärde ni er under resan?
– Det var väldigt lärorikt på
många sätt. Vi jobbar ju med lean
här på Saab och har gjort under
en längre tid, men under den här
veckan har jag verkligen fått upp
ögonen för hur lean kan användas
för att effektivisera våra arbetssätt,
säger Raoul.
– Den fick mig verkligen att inse
att vi gör ett väldigt bra jobb och
att vi har kommit långt i vårt leanarbete. På många sätt tycker jag
att vi har kommit längre än Boeing
när det gäller lean i produktionen.
Boeing var väldigt intresserade av
våra bidrag och lyssnade verkligen
på vad vi hade att komma med,
säger Gustaf.
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Vem: Varun Singh, Manager, Industrial Cooperation
Vad: Är en del av Saabs snabba utveckling i Indien

Vem: Nils Sahlberg
Vad: Member of Development
and Production council

Vem: Åke Albertsson
Vad: Country Manager i
Brasilien sedan 1 oktober

De tänker i nya
banor

Han får Saab att
växa i Brasilien
Du har flyttat från Sverige till
Rio de Janeiro, hur känns det?
– Mycket bra. Jag känner
till Brasilien ganska väl och har
varit här och jobbat en hel del
genom åren, men har inte bott
här tidigare.
Vad är din uppgift som Country
Manager?
– Jag fungerar som en länk
mellan den brasilianska marknaden och våra affärsenheter i
Sverige. Hittills har fokus mest
varit runt Gripen, men även
andra enheter och produkter
har blivit alltmer aktuella. Jag
blir också ansvarig för Saabs
kontor i Brasilia där vi för närvarande har tre medarbetare.
Vad gör Brasilien till en intressant marknad för Saab?
– Landet har många spännande projekt på gång där
Saabs produkter är högst
relevanta. Behovet av gränsövervakningssystem för land och
hav är ett exempel. Nu tittar jag
på alla affärsmöjligheter och
hur vi ska prioritera våra satsningar.
Hur ser din Saab-historia ut?
– Jag började 1983 inom
flygdivisionen och har mest
jobbat med Gripen. De senaste
tio-femton åren har jag ägnat åt
industrisamarbeten och jobbat
mot många marknader, däribland Brasilien.

Banar väg för Saab i Indien
Varun Singh har arbetat på Saab
sedan april 2010. Innan han hamnade på Saabs kontor i New Delhi har
han bland annat studerat till ingenjör
på Purdue University i USA, arbetat
med strategisk utveckling på Hewitt
Association, och startat upp – och
sålt – ett eget bolag.
– Efter att jag haft mitt egna företag i ungefär ett år kände jag att
jag ville skaffa mig större kunskaper,
och i en större miljö. I det läget var
Saab ett naturligt val för mig, säger
Varun Singh.
Hur har du upplevt din tid på Saab
så här långt?
– Det har varit en kraftig, snabb
och intressant utveckling. När jag
började för ett och ett halvt år sedan
var vi bara tre, fyra personer på
kontoret här i New Delhi. Idag är vi
betydligt fler, och vi arbetar med ett
antal väldigt stora projekt.
Vad arbetar du med just nu?
– Ett av de största projekten som
vi är mitt uppe i är en förhandling
om kortdistansrobotar med det

indiska försvaret. Vi har presenterat
en lösning där vi erbjuder Dynamics
kortdistansrobotsystem RBS 70
NG, en affär som är värd ungefär 6,1
miljarder dollar.
Du hade en traineeperiod i Sverige – vilken nytta har du haft av
det?
– Ja, i november 2010 påbörjade
jag en tre månader lång traineeperiod som var uppdelad mellan
Järfälla, Linköping, Norrköping
och Karlskoga. De månaderna gav
mig både en väldigt bra överblick
över Saabs hela erbjudande, och
samtidigt viktig detaljkunskap om
produkterna.
– Jag hade aldrig kunnat göra
ett lika bra jobb idag om jag inte fått
genomgå traineeperioden. Framför
allt fick jag lära mig om kulturen i
Sverige i allmänhet och om företagskulturen på Saab i synnerhet.
För att arbeta på Saab är det en klar
fördel att veta lite om hur svenskar
tänker.

Du arrangerar en workshop på
temat Kunskapsutbyte kring
Saabs kompetenscentrum.
Berätta.
– Vi samlar personer som
arbetar med våra kompetenscentrum – Councilmedlemmar
som fattar beslut om att nya centrum ska upprättas, projektledare
som driver bildandet av dessa
centrum, samt Centreägare som
ansvarar för de bildade Centren
inom Saab. Under förmiddagen
presenteras erfarenheter från
olika centren, sedan kommer alla
deltagare att diskutera erfarenheter, förbättringsmöjligheter och
framtid under eftermiddagen.
Vad siktar ni på att uppnå under
dagen?
– Vi arbetar ständigt på att bli
bättre och snabbare på allt vi gör.
Vi ska lära oss av våra misstag,
dela med oss av erfarenheter och
gemensamt komma fram till förbättringsåtgärder. Det handlar inte
bara om snabbhet utan även om
planering, processer, beslutsfattande, hur vi driver projekten, och
hur Centren sedan implementeras
i organisationen.
Operational Excellence – vad
innebär det?
– Vårt mål är att göra Saab så
kostnadseffektivt som möjligt.
Det kräver att vi vågar tänka nytt i
såväl hur vi leder, styr och arbetar
inom företaget.
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Kungligt teknikintresse
Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel
besökte Saab i Järfälla i mitten av november
– och blev både imponerade och överraskade av Saabs breda kompetens, internationella närvaro och produktportfölj.
Victorias och Daniels besök var en del av
ett större besök till Järfälla kommun, och
journalister och fotografer från både lokalpress och internationella medier trängdes i
receptionen på Saab i Järfälla för att hälsa
Kronprinsessparet välkomna.
Efter en snabb fotosession fick paret lyssna till Gunilla Fransson, affärsområdeschef
Security and Defence Solutions och även
värd för evenemanget, som berättade om
Saab och företagets gedigna bidrag till den
stolta svenska tekniktraditionen.
Prins Daniel visade ett särskilt stort intresse för Saabs teknik, inte minst ledningssystemen, de civila resurshanteringssystemen och telekrigprodukterna, som Magnus
Bäckström, chef för EDS Operations Järfälla,
visade för kronprinsessparet.
Besöket avslutades med en signering av
Kronprinsessan, precis som när Gustaf VI
Adolf besökte kontoret 1968, och Carl XVI
Gustaf 1975.
Övriga presentatörer från Saab var Jakob
Turcinov och Björn Habberstad som visade
Gripen spaning, och Svante Erwing som
visade SAFE.

l in k ö

pi n g

Stort intresse för Remote Towers

Under två intensiva dagar i höstas visade
Saab upp sitt system för flygledning på distans – Remote Tower – för ett 70-tal intressenter från hela världen. Gästerna fick ta
del av demonstrationer, presentationer och
diskussioner. Förutom teknik diskuterades
också rent operationella frågor och hur man
kan vinna acceptans för att leda flygtrafik på
distans.
Per Ahl, försäljningschef för Saabs flygledningslösningar, sammanfattar de två dagarna
så här:
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– Det är inte en fråga om om – utan när. Och
vi är redo.
Redan för två år sedan höll Saab ett liknande kundevent och sedan dess har mycket
hänt: såväl svenska Luftfartsverket som Airservices Australia har beställt systemet och
tekniken har utvecklats och förfinats. Den
första operativa implementeringen pågår just
nu i Sverige. Det handlar om flygplatserna i
Sundsvall och Örnsköldsvik som ska styras
från en central i Sundsvall.

eby

Jättemaskin lyfter
Barracuda
Med maskinen som kallas för ”Ormen
Garpe” blir Barracuda ett av de mest moderna företagen i branschen. Maskinen gör
råmaterial till kamouflagenät, belägger och
färgar in vävar i olika mönster. Och den gör
det snabbt: Garpe belägger 20 meter i minuten jämfört med 6,5 meter som den gamla
maskinen klarade av.
Den 108 meter långa ”ormen” som nu
löper genom anläggningen i Gamleby invigdes i början av november i närvaro av bland
andra Tomas Samuelsson, affärsområdeschef för Dynamics, som också höll tal.
Garpe har kostat cirka 70 miljoner kronor,
och är den enskilt största anläggningsinvesteringen som Saab har gjort under året.

Li n k ö
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Erfarenheter från Libyeninsatsen

j u bi l

eum

I november kom överstelöjtnant Anders Segerby till Linköping för
att dela med sig av sina erfarenheter från Sveriges insats i Libyen.
Cirka 1 600 medarbetare kom för att lyssna.
Libyeninsatsen var Sveriges första internationella uppdrag med
stridsflygplan på över 50 år. Totalt levererade Gripen nära 40 procent
av Natos totala behov av taktisk spaning.
Anders Segerby berättade bland annat att Gripen fått mycket
beröm från olika håll.
– Omvärlden är djupt imponerad över att lilla Sverige kan bygga
den här typen av system. Där kan vi som svenskar sträcka på ryggen, säger han.
Överstelöjtnant Anders
Segerby
berättade
om Libyen.

1 600 medarbetare
kom för att höra om
insatsen.

Jubilarfester
Jubilarer från Security and Defence Solutions och Electronic Defence
Solutions samlades i november på restaurang Gondolen i Stockholm för
att fira 25 respektive 40 års anställning på Saab. Det bjöds på middag och
jubilarerna uppvaktades med blommor och en gåva.
Även trogna medarbetare inom Aeronautics och koncernstaberna i
Linköping tackades för ett gott arbete vid en fest i slutet av november.
”Nykomlingarna” – med 10 år inom Saab på nacken – minglade tillsammans
med dem som varit anställda 25 respektive 40 år.
En av veteranerna, Ragnar Ludvigsson, kom till Saab redan 1961 och har
sedan varit företaget trogen.
– Saab har varit en bra arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har varit intressanta för någon som jag som både har flyg- och teknikintresset, säger han.
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Bejublade Drakar på CVA:s familjedag
Vädret höll! Strax efter klockan två, 5 september 1965,
kom på låg höjd fyra Draken J35 D tjutandes i essformation. Uppvisningen var en del av ”Familjedagen”
och en del av firandet av CVA:s 20-årsjubileum. Rökslingor virvlande ur Drakarnas stjärtar. Molnhöjden var
inte högre än 100-150 meter, trots detta kunde piloterna
genomföra sitt avancerade program till Arbogapublikens
förtjusning. Runt 1000 åskådare hade samlats på fältet.
Carlssons Charkuterier sålde 2000 korvar. I tio minuter
vrålade Drakarna över himlen – uppvisningen avslutades
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med ett ”flyghaveri” med brand, som släcktes av CVAbrandpersonalen. Inne i bergrummet hölls visningar för
anhöriga med arbetande modeller, tävlingar och provapå. Demonstrationerna av utskjutning med katapultstol
gjorde ”knallsuccé”: ”Man kommer rätt högt upp när man
har eld i stjärten och nog svartnar det rätt bra för ögonen,
men det bör kunna tolereras när nöden är störst”.
CVA (Centrala flygverkstaden i Arboga) startade sin verksamhet 1945. Idag ingår CVA i affärsområde Support and
Services. l Sara Åkerlind
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