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>Ämne: Fråga om Gripen
>Hej! Vi undrar, hur många varv skulle Gripen hinna runt jorden
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>omvärldsfaktorer.
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Ämne: Fråga om Gripen
Hejhopp!
För att förenklat räkna på denna lilla uppgift har vi begränsat oss till marschfarten M0.85 samt topphastigheten Mach 2,0
på flyghöjd FL360 (10973m, ca 11km).
Jordens radie är definierad på en rad olika vis, men vi har
förenklat det hela genom att krasst sätta den till 6 376 km.
Då vi kommer att flyga på 11km höjd, ökar radien på det klot
som flygplanet kommer att ha som flygbana. Höjden ökar vår radie
till 6 387km. Omkretsen, som är den sträckan vi kommer att flyga
blir då: 2x6387kmxPi vilket avrundat ger 40 130 km.
På höjden FL360 är ljudets hastighet Ca 295m/s. På denna höjd
motsvarar Mach 0.85 ungefär 251m/s som i sin tur motsvarar ca
903 km/h:
a) Sträckan(s)/Hastigheten(v) = Tiden (t). Tiden för ett varv
blir då ca 44 timmar.

12 Saab i Bryssel
Spirit följer Henrik Vasallo och hans kollegor på Saabkontoret EU affairs & NATO office i Bryssel, under en
vanlig, ovanlig dag på jobbet.
4 Nästa generations Gripen
Gripen E/F är ett flygplan som få, om ens något, kan
konkurrera med.
16 Arthur växer fram i Norge
Saab-resan går till Halden i Norge. Här utvecklas och
tillverkas delar till artilleriradarsystemet Arthur.
22 Karriär på export
Inom Saab finns alla möjligheter till en internationell
karriär. Spirit har träffat tre medarbetare som jobbar eller
har jobbat utomlands, i Indien, Kanada och i Sverige.
26 Koll på kartor
Lars Schylberg älskar kartor och är experten som gärna
delar med sig av sin kunskap inom och utanför Saab.

På omslaget: Bernhard ”Beni” Berset,
chefspilot hos Armasuisse och Richard
Ljungberg, Saabs chefsprovflygare.
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b) Samma sak men med hastigheten Mach 2.0 som är ca 2 125km/h
på FL360, ger oss då ca 19 timmar för att åka ett varv runt
jorden på 11 km höjd.
c) Med farten Mach 0.85 på höjden 11km kommer vi på 80 dagar
att avverka en sträcka på ca 1 734 359km.
Jordens omkrets och distansen på vår flygbana på 11km höjd var
som tidigare sagt ca 40 130km.
Detta ger att vi kommer flyga 1 734 359/40 118 = 43 varv med
farten Mach 0.85 på 80 dagar.
d) Mach 2 måste ju också räknas, Vilket med samma resonemang
ger oss ca 102 varv runt jorden på 11km höjd på 80 dagar.
e) OM man för skojs skull räknar med höjden 0m och farten Mach
1.1 får man istället följande siffror:
Antal varv på 80 dagar: avrundat uppåt ca 65 varv
Tid per varv: ca 29,7 timmar
Mvh Henrik & Ove
Prestanda & Flygmekanik

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.

Jorden runt på 80 dagar – eller på 19 timmar

S

olen går aldrig ner över Saab. När du kommer till
jobbet, har kollegorna österut varit på jobbet i
flera timmar och på andra sidan jorden har man
avslutat arbetsdagen. Saab är ett globalt företag
och ökar nu sin lokala närvaro på flera ställen.
Saab-resan på sidan 16 går till Halden i Norge där Saab
utvecklar och tillverkar delar till artilleriradarsystemet Arthur.
Kontoret är strategiskt placerat i Natolandet Norge, och smart
placerade är också Saab-kollegorna i Bryssel. Spirit har hängt
med tre medarbetare som med stor finess navigerar bland
Europeiska Unionens komplicerade strukturer och beslutsfattare.

”På 80 dagar skulle Gripen
hinna 102 varv runt jorden,
eller 43 eller 65 varv, lite
beroende på hur man räknar”
Med ökad lokal närvaro kommer Saab närmare kunderna
och får en ökad mångfald bland medarbetarna. Det innebär
även ännu fler möjligheter till en internationell karriär. Redan
idag skickar Saab ut många anställda på expatriatkontrakt.
Några expatriater kan du läsa om och inspireras av på sidan
24. Fler inspirerande medarbetare hittar du på sidan 20 där du
även kan reflektera över din förändringskompetens.
Reflekterat har även vi som gör Spirit gjort. Rubriken på
förra numrets omslag, med referens till Saabs undervattensfarkost, fick en tvetydig och olycklig innebörd. I synnerhet på
engelska. Det ber vi om ursäkt för. Vi har nu varit ännu mer
noggranna med att involvera flera delar av verksamheten för
att fånga upp kulturella skillnader.
På flera nivåer inom Saab pågår projekt med syfte att ta upp
de utmaningar som en global verksamhet ställs inför. På sidan
8 diskuteras detta utifrån flera perspektiv. 2013 utökas antalet
marknadsområden: ”Min förhoppning är att marknadsområdena kommer leda till att Saab uppfattas som ett koordinerat
företag med tydlig lokal närvaro”, säger Tomas Samuelson,

som är ansvarig för att leda etableringen vars projektnamn
”Project Phileas” hämtats ur Jules Vernes 1800-talsroman om
Phileas Fogg som åker jorden runt på 80 dagar. På 80 dagar
skulle Gripen hinna 102 varv runt jorden, eller 43 eller 65 varv,
lite beroende på hur man räknar*.
I detta nummer har vi hunnit fram till åren 1988-2012 i vår
jubileumsserie på sidan 22. Gripen har självklart en stor del i
sista tredjedelen av Saabs 75-åriga historia. Jubileumsåret kröntes ju också av nya besked om nästa generations Gripen som
du kan läsa om på sidan 4. Omslaget pryds av Bernhard Berset,
chefspilot hos Armasuisse och Saabs chefsprovflygare Richard
Ljungberg och är taget inför höstens provflygningar i Schweiz.
Nu återstår bara att önska er en trevlig läsning!

Maria Hökbåghe,
Group Communication
Chefredaktör Spirit
*Stort tack till Henrik och Ove på Prestanda och flygmekanik
som hjälpte oss att räkna på denna hypotetiska fråga och kunde
tänka sig frångå sin vanliga noggrannhet och avrunda siffrorna
till publiceringsbarhet. Se delar av deras uträkning till vänster.
På Saab gör vi ingenting halvdant. (reds.anm.)
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Mot nya
höjder
Teknik i världsklass

GRIPEN E/F
Bredd: 8,6 m / Längd: 15,2 (e)/15,5 (f) m / Höjd: 4,5 m / Hjulbas: 5,21 m
Spårvidd: 2,36 m / Tomvikt: 7,6 ton / Max inre bränsle: 3,4 ton
Max startvikt: 16,5 ton

affären med schweiz
I slutet av september presenterade
FXM, Försvarsexportmyndigheten, och dess schweiziska
motpart Armasuisse ett ramavtal
gällande Schweiz upphandling
av 22 stycken Gripen E. Utöver
själva anskaffningen innefattar
överenskommelsen ett långsiktigt samarbete vad gäller
underhåll, vidmakthållande och
vidareutveckling under systemets
livslängd, samt en interimslös-

ning – en uthyrning av 11 Gripen
C/D mellan 2016 och 2021. Ett
kontrakt förväntas 2013 eller 2014
beroende på om det blir en folkomröstning i Schweiz. I september
kom också ett glädjande besked
i samband med höstens budgetförslag. Regeringen ber i förslaget
riksdagen om ett bemyndigande
att under 2013 beställa utveckling
och ombyggnad av 40-60 JAS 39
C/D till JAS 39 E.

Gripen E/F flyger i högteknologins första klass och
blir det modernaste planet på marknaden.

Text: Andreas Grube Foto: Armasuisse

D

en nya generationens Gripen kommer att finnas
i två olika versioner: den ensitsiga 39E och den
tvåsitsiga 39F. I pressen har planet, kanske något
sensationslystet, kallats för ”Super-JAS”. Men
visst ligger det något i begreppet: Större skrov, ny
kraftigare motor, ökad inre bränslevolym, högre vapenkapacitet,
uppgraderad cockpit och modern avionik är bara några av de
många nyheterna. Med nya Gripen befäster Saab ytterligare sin
position som en av världens främsta tillverkare av teknologiskt
förstklassiga stridsflygplan.
Kombinationen av avancerad teknologi och operationell effekt
till en rimlig prislapp gör Gripen E/F till ett flygplan som få, om
ens någon, kan konkurrera med.
– Vi byter både hårdvara och mjukvara så planet får ett nytt
toppmodernt system som ger stora utvecklingsmöjligheter för
framtiden. Man kan jämföra med vanliga datorer, man måste
uppdatera hela systemen med jämna mellanrum för att höja
prestandan, säger Ulf Nilsson, chef för Gripen Sverige.

Under det schweiziska flygvapnets
årliga uppvisning i Axalp i oktober
flögs Gripen för första gången över
alperna av en schweizisk pilot.
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En annan viktig förbättring är gränssnittet mellan maskin och
människa i cockpit – det vill säga hur informationen bearbetas och
presenteras för piloten.
– Idag är det egentligen inte själva flygandet som är huvudupp-

giften utan hur man hanterar information i luften. Därför är det
viktigt att ge piloten stöd för sina beslut, säger Ulf Nilsson.
Där har Gripen E/F bland annat trådlösa nätverk för att dela
information mellan flygplanen så att alla har tillgång till samma
information – en klar taktisk fördel. Det kan till exempel handla
om fientliga flygplan eller hur mycket bränsle och ammunition de
egna planen har kvar.
Utvecklingen av Gripen E/F började runt 2005 med en översyn
av de framtida behoven och hur planets förmågor skulle lyftas för
att motsvara dessa. En första flygning med ett demonstrationsplan gjordes i Linköping i maj 2008 och en andra fas flygtester
påbörjades i oktober 2009. Parallellt har Saab bedrivit tekniska och
taktiska studier med svenska Försvarsmakten och FMV.
– Utvecklingen av Gripen E/F är driven av en framtida operativ kravbild, och vi kan tydligt se att behoven från det svenska
försvaret är väldigt lika exportmarknadernas.
Regeringen har redan meddelat att Sverige avser köpa 40-60
Gripen E/F och Ulf Nilsson menar att det finns en förväntan från
Saab att få ett beslut om anskaffning inom en snar framtid.
– Saab och Gripen E/F är i absolut toppklass när det gäller de
förmågor som planet är designat för, och vi har redan med demonstrationer visat att vi kan nå den prestanda som är nödvändig. Det
här är ett flygplan för framtiden.
SPIRIT 3.2012

5

Ny teknik

Ny teknik

Förbättrat skydd av haven
I samband med ett utvecklingsprojekt
för att modernisera skärmutseendet
på det marina eldledningssystemet 9LV
kom Saab-ingenjören Johan Bergkvist
på ett helt nytt visuellt manér. Idén
plockades snabbt upp av den australiska marinen – och nu är fler länder
intresserade av produkten.

Peter Behrendt, global head of naval
business och tidigare verksam inom
den australiska marinen, sökte efter ett
smidigt ledningssystem som kunde effektivisera örlogs- och tullfartygens arbete
i sökandet efter exempelvis smuggelgods
ombord på utländska fartyg.
Vid samma tidpunkt kom Johan Berg-

Australiska marinen använder
9LV ombord på en av sina båtar.

kvist på sin idé: ett system som mer ser
ut som en vanlig mobiltelefon, och som
fungerar på bara en dataskärm, till skillnad
från ett traditionellt stridsledningssystem.
Peter Behrendt ledde ett antal tester
med en prototyp av det nya systemet
ombord på en patrullbåt längs Australiens
kust. Därefter gick projektteamet ltillbaka
till laboratoriet med produkten för att
ta fram en färdig version av systemet.
Produkten fick så småningom namnet 9LV
Situation Awareness Terminal (9LV SAT).
Sedan dess har ett flertal fregatter
och deras sex meter långa gummibåtar
löpande utrustats med 9LV SAT, och nu
märks ett ökande intresse för produkten
även från andra länder.
– Kapplöpningen är i full gång för att ge
säkerhetsstyrkor avancerad kontroll och
styrning så att de kan ligga steget före.
Hittills har Saab ett bra övertag, säger
Peter Behrendt.
Läs mer om de nya säkerhetsutmaningarna till havs på sidan 14.

Effektivare virtuell träning

Den höga nivån på grafik i JFIST ökar realismen
i träningen.

Operatörsposition i JFIST för träning av
Close Air Support, med mottagare för
sensorinformation, replika av laserbelysare och
ledningssystem.
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Med Saabs virtuella simuleringssystem
JFIST, Joint Fires Synthetic Trainer, kan
operatörer tränas i att från marken leda in
sensorbärare eller eld från flygplan, artilleri
och fartyg, mot mål på marken.
– En mycket viktig del i träningen är
samordning i luften så att inte flygplanen
kolliderar med varandra eller med den egna
sidans granater och robotar, säger Jerker
Andersson, product line manager för JFIST.
Att kunna genomföra allt från grundträning till avancerad träning inför uppdrag i
ett och samma system är unikt på marknaden, men en självklarhet för Saab JFIST.
JFIST stödjer enskild träning av operatörer men även gemensam träning av
flera olika roller såsom observatörer, Joint
Terminal Attack Controllers, pilot och
ledningsfunktioner.

– JFIST kräver ingen tung administration
som den här typen av system brukar göra.
Instruktören kan själv förbereda systemet
med aktuell geodata och scenarier som
reflekterar verkligheten. Detta gör det
möjligt att föröva skarpa situationer, säger
Jerker Andersson.
En annan stor fördel med JFIST är den
höga realismen, både vad avser grafik och
möjligheten att öva på mycket komplexa
scenarier.
– Genom att återkommande träna i
denna miljö kan riskerna för vådabekämpning av såväl tredje part som egna
förband minskas avsevärt, samtidigt som
den eftersökta effekten säkerställs. Det är
en funktion som både vi och våra kunder
tycker är väldigt viktig, säger Jerker
Andersson.

Forskning från NFFP om framtidens
kompositmaterial kommer att användas i
kommande generationers civila flygplan.

Så förbereder sig Saab inför
flygforskningsprogram
Just nu pågår förberedelserna inför det
sjätte nationella flygforskningsprogrammet, NFFP6. Beslut om statlig finansiering
väntas i höstens forskningsproposition
och till nästa höst kan projekten startas
upp.
För att vara redo när Vinnovas utlysning
kommer förbereder Saab nu projekten.
– Pengarna som Vinnova och Försvarsmakten satsar går till grundforskning inom
akademin och institut, men vi är med
och styr vilka forskningsprojekt som ska
genomföras och får ta del av resultatet.
Som motprestation satsar vi lika mycket
på egen forskning i dessa projekt, säger
Anders Rubensson, director R&T, Marketing and future products på Aeronautics i
Linköping.
Även om forskningsprojekten inom
ramen för NFFP6 kan starta i augusti 2013
kommer det ta många år innan resultatet
kan komma till nytta i produkter och bidra
med lönsamhet till Saab.
– Det tar ofta 10–20 år innan den här

forskningen kommer in i någon produkt.
Det kan gå snabbare om det är ett begränsat delsystem eller om tekniken kan
provas ut i en demonstrator. Anledningen
till att vi engagerar oss i det här är för att
ha något att erbjuda i nästa generation
flygsystem. Det kan till exempel handla
om vidareutveckling av Gripen, UAV:er
eller ny skrovteknik till Airbus och Boeing.
Är vi inte aktiva med forskning idag är vi
inte med om 10–20 år. Det här är viktigt för
att vi ska kunna hänga med i framtiden,
säger Anders Rubensson.
Fakta:
Nationella flygforskningsprogrammet är
samfinansierat av staten och industrin.
Programmet är erkänt lyckat och bidrar,
förutom med konkreta projekt, även till
kompetensuppbyggnad och samverkan
mellan Saab och universitet och högskolor.
Den tidigare utlysningen bestod av 220
miljoner från staten, via Vinnova, och 220
miljoner från industrin.

INTEGRATED MOBILE
SECURITY KIT I SIFfROR

19-20

september simulerades ett EU-toppmöte vid en stor
fältövning utanför London. I övningen
demonstrerades säkerhetslösningen
Integrated Mobile Security Kit, IMSK,
ett EU-finansierat projekt som Saab är
samordnare av.

26

partners – teknikföretag,
universitet, forskningsinstitut och
slutanvändare från nio EU-länder – har
arbetat tillsammans för att ta fram
en lösning på hur ett portabelt säkerhetssystem till stora arrangemang
skulle kunna utformas. Bland annat
områdesövervakning och säkerhetskontroller ingår i lösningen, som skulle
vara aktuell att använda exempelvis i
samband med sportevenemang eller
festivaler.

60

personer; ingenjörer,
Runt
projektledare och demonstrationssamordnare tillsammans med ett tiotal
statister, deltog i fältövningen som
blev mycket lyckad.
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På djupet

Den globala
utmaningen

Saab fortsätter att stärka sin lokala närvaro världen över . Nästa steg blir
etableringen av sex marknadsområden från och med 2013. För att möta
utmaningarna som globaliseringsprocessen medför pågår ett omfattande
arbete för att skapa bättre förutsättningar för nyetableringarna.
Tex: Andreas Grube
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T

omas Samuelsson kommer att leda ett av de nya
marknadsområdena, Europe & Greater Middle East:
– I och med det här tar vi steget fullt ut. Nu har
vi delat in världen i marknadsområden. Givetvis för
det med sig stora utmaningar, då förutsättningarna
ser så olika ut i de olika länderna. Därför arbetar vi bland annat
med att ta fram ett antal guidelines, en slags checklista, som ska
hjälpa oss i implementeringsarbetet, säger han.
Fram till årsskiftet är Tomas Samuelsson chef för affärsområdet Dynamics. Han är också den som har fått koncernledningens uppdrag att under hösten ta fram en plan för att fullt
ut implementera de sex marknadsområdena. Det här projektet
går under namnet Phileas – efter Jules Vernes 1800-talsroman
om äventyraren Phileas Fogg som reser jorden runt på 80 dagar.
Inrättandet av marknadsområden är en viktig del i Saabs
affärsplan och Tomas Samuelsson ser strukturen som en nödvändighet för att Saab fullt ut ska kunna vara ett globalt företag:
– Grunden är att vi vill öka vår lokala närvaro för att hitta fler
affärsmöjligheter. För att lyckas med det är det viktigt att
vi också skapar förutsättningar för nyetableringarna, säger
Tomas Samuelsson.

Ett led i det arbetet är den ”handbok” som nu håller på att tas
fram. Projektet går under namnet ”Entry into a new country”
och leds av Göran Prestby. Det är ett Saab-övergripande projekt
som bland annat spänner över juridik-, HR-, finans- och skattefrågor. Syftet är att identifiera vilka behov som finns och ta fram
en lista över vilka minimikrav som ska uppfyllas vid etablering
på nya marknader.
– Det faktum att alla länder är olika när det gäller till exempel
skattelagstiftning, exportkontrollregler och affärskultur leder till
stora utmaningar. Med det här projektet vill vi se till att vi får
med oss alla stödfunktioner i företaget i ett tidigt skede och att
alla driver åt samma håll, säger Göran Prestby.
Grunden för projektet är helt enkelt att få bättre struktur på
hur verksamheten ska etableras och utökas globalt – och skapa
förutsättningar för att så snabbt och smidigt som möjligt komma
igång med det affärsdrivande arbetet.
– Även inom ett förhållandevis homogent geografiskt område
som Europa är de lokala skillnaderna stora när det gäller allt
från bolagsregler till bredbandsinfrastruktur. ”Entry into a new
country” ska fungera som ett stöd, som en form av handbok för
vad man bör tänka på när en verksamhet ska byggas upp, säger
Göran Prestby.
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”Inom många områden kan vi leverera produkter
med prestanda i världsklass till konkurrenskraftiga
priser. Men det räcker inte.”

Nordic &
Baltic

Americas

Europe & Greater
Middle East

India

– På sikt gäller det också att få ett större flöde i hela koncernen, där vi ser rörelser mellan olika länder och regioner.

Asia Pacific
Sub-Saharan
Africa

Market Areas 2013
• AMERICAS – Washington DC,
USA. Leds av Jonas Hjelm
• ASIA PACIFIC – Bangkok, Thailand. Leds av Dan-Åke Enstedt
• EUROPE & GREATER MIDDLE
EAST – London, Storbritannien.
Leds av Tomas Samuelsson
• INDIA – New Delhi, Indien.
Leds av Lars-Olof Lindgren
• NORDIC & BALTIC – Stockholm,
Sverige. Leds av Anders Carp
• SUB-SAHARAN AFRICA
– Centurion, Sydafrika.
Leds av Magnus Lewis-Olsson
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Lena Eliasson är personaldirektör på Saab sedan februari i
år, och hon ser ”Entry into a new country” som ett användbart
redskap i globaliseringsarbetet.
– Saab har varit ett internationellt företag länge, och är det
idag mer än någonsin. Vi som jobbar med HR har här en viktig
uppgift i att underlätta processen och ge rätt stöd när det gäller
etableringar globalt. Ju mer vi kan stötta, desto snabbare kan vi
komma igång och göra affärer, säger hon.
Lena Eliasson menar att det är ett successivt lärande och att
det är viktigt att förstå att det handlar om att bygga steg för steg.
– Vi stöter löpande på nya utmaningar och lär oss att lösa
alla problem med tiden, och där är tanken att ”Entry into a new
country” ska fungera som en hjälp med att snabba på arbetet.
Det handlar om att få den grundläggande infrastrukturen att
fungera, till exempel frågor som lönenivåer, pensionssystem,
anställningsavtal, hur man rekryterar personal, arbetsrätt och
andra typer av regelverk.
Idag arbetar cirka 2 000 av Saabs totalt 13 000 anställda
utanför Sverige. Lena Eliasson är övertygad om att Saab kommer
att fortsätta växa både inom och utom Sverige. Samtidigt hoppas
hon på att procentandelen personal utanför Sverige inom några
år ska vara högre än idag. För att nå dit gäller det att odla en
kultur av öppenhet, flexibilitet och anpassningsförmåga – i alla
delar av organisationen.
– Vi måste ha en företagskultur som bygger på en vilja att
förändras och för att lyckas med det krävs en levande diskussion
och en uppmuntran till dialog och kommunikation, säger Lena
Eliasson och fortsätter:

En som är van att leva i en global verklighet är Gunilla

Thomas Samuelsson

Lena Eliasson

Gunilla Fransson

Göran Prestby

Fransson, chef för affärsområdet Security & Defence Solutions
(SDS). SDS har närvaro i Sverige, Australien, Sydafrika, USA,
Tyskland, Tjeckien, Danmark, Finland och Holland. Av de
totalt cirka 3 000 anställda arbetar 50 procent utanför Sveriges
gränser.
– Vi har kommit långt i den globala utvecklingen, och de
senaste åren har expansionen gått ännu snabbare i och med att
vi också förvärvat bolag, säger Gunilla Fransson.
Gunilla Franssons tre viktigaste tips för att klara av att
leda och arbeta i en så pass multinationell organisation är
enkla: Kommunikation, kommunikation och ännu mer
kommunikation.
– Att resa mycket är en nödvändighet, det är viktigt att träffa
människor ansikte mot ansikte. Vi har många olika kulturer i
organisationen men vi har hittat ett sätt att kommunicera. Det
finns skillnader mellan länderna, och det måste det också få
finnas.
Hon beskriver det som ett ständigt utbyte: Det är viktigt att
alltid försöka implementera Saab-andan – den gemensamma
synen på affärer, moral, etik – samtidigt som det gäller att fånga
upp den lokala kunskapen i varje land.
Fördelarna med att arbeta i en global organisation är många,
menar Gunilla Fransson: Det bidrar till en rolig och utmanande arbetsmiljö – men, kanske framför allt, är det en absolut
nödvändighet och förutsättning för att kunna göra bra affärer i
framtiden. När det gäller utmaningarna efterlyser även hon en
större rotation i organisationen.
– Vi behöver arbeta hårdare med att få in mer personal från
länder utanför Sverige i ledande positioner, och vi skulle också
behöva blanda nationaliteter i projekten i högre utsträckning.
Projektet ”Entry into a new country” och den ”handbok” som
tas fram är efterlängtat, menar Gunilla Fransson:
– Varje gång man integrerar en ny del är det många faktorer
att ta hänsyn till, och det är detaljerna som räknas. Vi måste ge
alla samma förutsättningar genom att ha ett koncerngemensamt
språk, enade kommunikationskanaler och processer. För att
verkligen kunna vara ”ett Saab” måste vi ha samma visioner,
samma värderingar och samma mål.
SPIRIT 3.2012
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”När man väl kan läsa om något i
Financial Times är det för sent”

En dag på …

Brysselkontoret
Inget hokus pokus, och heller inget man gör med vänsterhanden.
Så beskriver Henrik Vassallo sitt relationsbyggande arbete.
Text och foto: Ola Jacobsen

EU Affairs & NATO Office
Var: Bryssel, Belgien.
Etablerat år: 2008
Antal anställda: 3 personer.
Uppdrag: Att tillvarata Saabs intressen inom försvars- säkerhets- och
flygrelaterade frågor inom EU.
Nytta för andra avdelningar: Hjälp med EU-finansiering som forsknings
program, strukturfonder eller EDA-studier, BA-specifika uppdrag,
informationsinsamling, EU:s konkurrensrätt, early warning, politisk analys.
Kontaktuppgifter: Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, BELGIEN.
Tel: +32 2 504 81 80, email: bruxoffice@saabgroup.com

Alf Svensson, ledamot i Europaparlamentet och Henrik Vassallo har
ett kort möte utanför Europaparlamentets huvudingång på Place
Luxembourg i Bryssel.
– Det är mycket klokt att Saab så starkt har etablerat sig i Europas
huvudstad där de arbetar för konkurrensneutrala villkor och där företag med
framtiden för sig kan verka, och det kan Saab, säger Alf Svensson.

S

ju trappor upp i Sweden House på Rue du
Luxembourg 3 i Bryssel ligger Saabs kontor.
Strategiskt placerat i hjärtat av EU arbetar här tre
personer med uppgift att tillvarata Saabs intressen
inom försvars-, säkerhets- och flygrelaterade frågor.
– Lobbying är ett informationsutbyte där man ger och tar.
Det är ett hantverk med möten som viktigaste verktyg, säger
Henrik Vassallo, VP & Head of EU Affaris & NATO office.
Det handlar om allt från informella frukostar mellan
fyra ögon till stora seminarier med koncernchefer och
kommissionärer.
– EU har stora mål och visioner, det är därför vi är här. Just
nu finns ett antal kommissionärer som jobbar på att göra
Europas försvarssektor konkurrenskraftig, säger Henrik
Vassallo, utbildad civilekonom från Lund och med en juristexamen från England.
Det finns idéer i Bryssel om att den europeiska försvarsindustrin bland annat måste samarbeta regionalt och specialisera
sig för att inte gå under. De enskilda medlemsländerna har inte
längre råd att inte konkurrensutsätta sina försvarsupphandlingar eller att inte samarbeta internationellt.
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Henrik Vassallo, Sara Ulfhielm och Pia Hanhimäki samlas för ett kort möte.
– Tillsammans pratar vi svenska, finska, franska, tyska och engelska
och kan snabbt få en bild av hur till exempel en nyhet tas emot av olika
aktörer, säger Sara Ulfhielm.

9

Kort möte med Major General Karl L E Engelbrektson SE Milrep to EU
and Nato.
– Det är viktigt att vara på plats i Bryssel eftersom det är här man snappar
upp saker som påverkar ens medlemsland, företag eller vad det nu än kan
vara man representerar, säger Karl Engelbrektson.

*

Sara Ulfhielm och Pia Hanhimäki trivs på det lilla kontoret.
– Det är roliga människor här och ämnet är utmanande och väldigt
givande. Frågor som berör ett lands säkerhet är relevanta för alla, säger
Pia Hanhimäki.

2

– Den här utvecklingen är positiv för Saab eftersom vi påbörjade den här resan för länge sedan i Sverige och har kommit
stärkta ur den, säger Henrik Vassallo.
Därför arbetar hans kontor nu för fullt med att ge politiker
och tjänstemän argument för att driva igenom den här
förändringen.
EU-finansiering såsom forskningsprogrammet, Horizon
2020 samt EU:s strukturfonder är också något som kontoret
arbetar aktivt med.
– Om vi får möjlighet att söka del av forskningsfinansiering
inom till exempel området dual-use, alltså forskning med både
civila och militära tillämpningar, i konkurrens med andra
EU-företag är vi övertygade om att vi kommer få en större del
av kakan än om vi bara får söka ur det svenska bidraget till
forskningen, säger Henrik Vassallo.
Men för att på allvar kunna påverka ett EU-beslut måste
man påverka tidigt i processen.
– När man väl kan läsa om något i Financial Times är det
för sent, då kan man kanske ändra något litet i marginalen.

För att påverka på riktigt måste man vara på plats, träffa
människor och snappa upp vad som är på gång. Då kan vi få in
våra argument redan i början av processen. När pennan träffat
pappret är det för sent, säger Henrik Vassallo.
Istället handlar det om att erbjuda bra argument till rätt
person vid rätt tidpunkt. Efter ett antal års arbete har Saabs
grupp i Bryssel nått en brytpunkt.
– Idag behöver vi inte alltid söka upp politiker och tjänstemän med våra argument. De vänder sig till oss eftersom de vet
att vi har mycket kunskap inom våra områden och kan hjälpa
dem med en välgrundad argumentation. I gengäld får vi gehör
får vårt perspektiv och kan i förlängningen påverka besluten
inom EU, säger Henrik Vassallo.

Henrik Vassallo träffar Rickard Svensson, Saabs utlånade expert till
den europiska branschorganisationen ASD, på hans kontor för en liten
pratstund om vad som är på gång.

.
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Perspektiv

Nya hotbilder till havs
Nya säkerhetsutmaningar till havs har förändrat marinens roll. Strider om
territorium har bytts mot samarbeten för att säkra transporter, motverka
smuggling och skydda mot piratangrepp. Nu behövs avancerad och teknisk
utrustning som är utvecklad med en förståelse för de nya hotbilderna till havs.
Saab ligger långt fram i den tekniska kapplöpning som pågår.
Text: Louise Bodén

M

ed några få undantag har inte världen haft

några väpnade konflikter till havs sedan andra
världskriget.
– Idag är marinens jobb en kombination av
diplomati och polisarbete, säger Peter Behrendt,
Global Head of Naval Business Development på Saab. Marinen
arbetar för att skydda handelstrafiken – de viktiga transporterna till havs – och med att motarbeta pirater och smugglare.
Peter Berendt var tidigare officer i den australiska flottan
och deltog i insatser vid Kanadas västkust tillsammans med
den kanadensiska flottan. Han har också tjänstgjort i Persiska
viken och i Asien. På Saab har han stor nytta av sina erfarenheter och jobbar för att ta fram säkerhetslösningar som passar
för de nya utmaningarna till havs.
Peter Berendt sammanfattar behovet av att skydda haven
i tre kategorier. En är att länder skyddar sina tillgångar, som
till exempel oljan i Sydkinesiska sjön, i södra Atlanten utanför
Västafrika, i Karibiska havet utanför kusten i Sydamerika och
utanför Australiens norra kust. En annan är att länder skyddar
geografiska områden för att de har en viktig position, som i
konflikten mellan Kina och Japan om några obebodda, karga
öar sydväst om den japanska ön Okinawa. Den tredje kategorin är att motverka smuggling och piratangrepp.
Att skydda sig mot piratattacker är svårt, menar Peter Be-

Den australiska marinen deltar
i Combined Task Force 150 i
Mellanöstern. En gemensam insats
mot vapen-, människo- och drogsmuggling. Utrustad med Saabprodukten 9LV Situation Awarness
Terminal bordar de ett skepp med
misstänka smugglare. Besättningen
på HMAS MELBOURNE fortsatte
sedan för att delta i Combined
Task Force 151 för att motverka
piratangrepp.
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rendt. Pirater slår till där de vet att fartyg måste passera, som
i Adenviken utanför Somalia. Den är en viktig transportled
och omöjlig att undvika för fartyg som passerar genom Suezkanalen. Och lasten är värdefull – av den totala världshandeln
transporteras uppåt 90 procent till havs.
– Pirater sitter på den perfekta affärsidén. De har byggt en
enorm skräck kring sitt varumärke och sin verksamhet. En
skräck så stor att de som attackeras omedelbart ger upp. Det
betyder att de inte får några förluster eller skador i sina egna led
och att de kan komma över stora värden med relativt liten risk.
FN:s säkerhetsråd beräknar att lösensummor om 150
miljoner dollar har betalats till pirater i Somalia under 2011.
Vid årsskiftet 2011/2012 hölls 265 personer som gisslan av piraterna som steg för steg utvidgat sitt område i Indiska Oceanen.
Antalet spillda människoliv är för stort och för komplext att
beräkna.
Men även om det är svårt att komma åt piraterna har
samarbeten mellan internationella flottor varit framgångsrika.

Under första halvåret 2012 minskade antalet piratattacker i
Adenviken utanför Somalia till 69 – en dryg halvering från
förra året.
Det främsta hjälpmedlet för att komma åt pirater och smugg-

lare är övervakning. Fartyg rapporterar själva in till sina ägare
och samordnare via AIS, Automatic Identification System. Där
delger de information om position, kurs, hastighet, destination
och basfakta som namn, storlek och last.
– De som vill bli sedda och skyddade rapporterar in för
att få en säker väg. Problemet är att de som man gärna vill se,
pirater och smugglare, aldrig ger sig tillkänna.
En lösning på problemet är oberoende övervakning, Non
Dependent Surveillance, som bygger på övervakning från
land. Alla som passerar längs kusten och ute till havs syns.
Övervakningen sker med överlappande radarinstallationer och
kustbevakningen jämför resultaten med rapporterna från AIS.
Avvikande båtar kontrolleras eftersom det finns en misstanke
om att det kan vara smugglare eller pirater.
– I Europa är Non Dependent Surveillance väl utbyggt. Det
finns inte i hela världen men många länder förbereder sig för
att förbättra sin övervakning, säger Peter Berendt.
Det finns också ett välutvecklat utbud av teknisk utrustning
som kan kombineras på oändligt många sätt för säkerhetsarbete till havs.
– Att bekämpa sjöröveri och skydda sjögränserna blir en
allt svårare uppgift för marina styrkor. Kapplöpningen är i full
gång när det gäller att ge säkerhetsstyrkor avancerad kontroll
och styrning så att de kan ligga steget före. Hittills har Saab ett
bra övertag i den kapplöpningen, säger Peter Behrendt.
Till exempel behövs smidig utrustning för att med de relativt
små båtarna kunna borda misstänkta fartyg. Här har Peter
Behrendt själv varit aktiv i framtagandet av nya produkter för
Saab i samarbete med den australiska marinen.
– Utmaningen ligger i att vara steget före och förutse var
och hur nya kritiska situationer kommer att uppstå. Och helst
av allt, lösa problemet innan den kritiska situationen uppstår,
avslutar Peter Berendt.
Läs mer på sidan 6 om en av Saabs tekniska nyheter som redan
används av den australiska marinen i kampen mot smugglare
och pirater.
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På en liten kulle i en dal mellan de
låga fjällen i norska Halden ligger
Saabs enhet för radarutveckling
och tillverkning.

Saab-resan

Arthur växer
i Norge

På en liten kulle i en dal mellan de låga fjällen i norska Halden utvecklas
och tillverkas delar till världens bästa artilleriradarsystem. Arthur har gjort
Saab känt över hela världen för sina högpresterande och kostnadseffektiva
system. Under Spirits besök sprakar byggnaden av energi när Saab tar sats
mot Natolandet Norge – och i förlängningen direkt mot hela Nato.
Text och bild: Ola Jacobsen

F

ram till i dag har Saabs verksamhet i Halden i södra
Norge fokuserat på artilleriradarsystemet Arthur. I
verkstaden på bottenvåningen precis under kantinen
står fyra Arthur-enheter från den norska försvarsmakten och väntar på att pysslas om och uppdateras
av Saabs tekniker.
Men det är något som bubblar uppe på kullen. I Saab-huset
mellan skogen och det vilda gräset pågår en omdaning.
– Ja, det stämmer. Vi har expansionsplaner. Vi ser många nya
möjligheter för verksamheten i Halden, både i Norge och internationellt. I huvudsak inom Weapons Location och Long-Range
Air Defence, säger Eirik Tord Jensen, chef för Saab i Halden.
Planen är att öka omsättningen från dagens 80–400 miljoner
kronor till en jämn årlig nivå runt 600 miljoner kronor. Därför
pågår också rekryteringen för fullt. Bolaget ska gå från 50 till
200 anställda på fyra år.

Längst bort i korridoren, vägg i vägg med Saab-neonskylten,
råder det en organiserad oreda. Vi är i labbet och Dag Martin
Vik-Haugen skrattar och ursäktar röran.
– När de tidigare tomma kontorsrummen här intill fylls med
folk kan vi tyvärr inte längre använda dem som packnings- och
uppackningsstationer för vår utrustning. Då blir det så här, säger
han.
Dag Martin Vik-Haugen, som är chef för labbet, visar de
olika stationerna med hårdvara och mjukvara för samtliga
Arthur-generationer. De är alla i drift för att teknikerna snabbt
ska kunna hjälpa kunderna världen över med uppdateringar och
felsökning.
16
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– Vi håller på att göra i ordning fler lokaler, men just nu
är vi hänvisade till de rum vi har. Och samtidigt måste vi ju
leverera till våra kunder. Då kan det se ut såhär ibland. Men
vi som jobbar här vet ju var allting är, säger Dag Martin
Vik-Haugen och skrattar igen.
I alla delar av huset behandlas någon aspekt av Arthur.

Förutom själva radarsystemet, all hårdvara och mjukvara i
fordonen, levererar Saab också support och träning. Just nu
är ett av konferensrummen fullständigt ockuperat av datorer.
Här förbereder Trude B. Thoresen, ansvarig för verifikation
på forsknings- och utvecklingsavdelningen, test och utbildning av ett klassrumsträningssystem för Arthur för kunder i
Grekland och Korea.
– Jag håller på att ta fram en instruktion och senare i höst
ska jag dit och utbilda deras instruktörer i systemet, säger
Trude B. Thoresen.
Arthurs prestanda i kombination med att hela systemet,
inklusive fordonet som bär det, sköts av bara två operatörer,
har imponerat på kunderna och givit Saab en stark position
inom Weapons Location-området.
– Det är ett förtroende som vi förvaltar genom nya spännande utvecklingsprojekt, säger Ole Gabrielsen, som arbetar
med försäljning och marknadsföring på Saab.

Saab i Halden ligger mitt emellan norska Oslo och svenska

Göteborg. Läget ger inte bara tillgång till regionens höga
kompetens inom radarutveckling. Närvaro med både utveckling och produktion i Natolandet Norge öppnar också upp
SPIRIT 3.2012
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”Kontrakten
kommer inte
av sig själva.
Vi har alla
förutsättningar här
och Saab
väljer själv
sin framtid i
Norge”

I labbet finns en komplett station med hårdvara och mjukvara som
motsvarar varje Arthurgeneration. ”De är alla i drift för att teknikerna snabbt
ska kunna hjälpa kunderna världen över med uppdateringar och felsökning,
säger Dag Martin Vik-Haugen.”

Dan Robert Arborg går igenom en av den norska försvarsmaktens
Arthur-enheter på Saabs testanläggning på en kulle i Halden.

Thomas Christiansen är expert på förbindning. Han gillar att ha nära till
chefen. ”Vi kan vända på en femöring här. Vi löser problemet istället för att
fastna i byråkrati. Alla räknas här, man försvinner inte i mängden”

möjligheter till ökad försäljning, både till Norge och direkt
till Nato.
– Norge är en tillväxtmarknad. Och för den norska
försvarsmakten är det viktigt att vi är närvarande här. Då
kan vi genomföra gemensamma utvecklingsprojekt på en
helt annan nivå, säger Dag Wikøren, som arbetar med Saabs
försäljning direkt mot Nato.
Han är glad att Saab satsar på expansion i Norge.
– Kontrakten kommer inte av sig själva. Vi har alla
förutsättningar här och Saab väljer själv sin framtid i Norge,
säger Dag Wikøren.
Stämningen i hela byggnaden är glad. Delvis får ju det

”Vi ser ljust på framtiden här. Vi är stolta över vad vi gör och alla som
arbetar här känner att de har något att bidra med”, säger Ole Gabrielsen,
som arbetar med marknad och försäljning.
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När flera personer delar på verktygen
är det extra viktigt att hålla ordning.

musikaliska norska språket alla att låta lite gladare, men det
är inte bara det.
– Vi ser ljust på framtiden här. Vi är stolta över vad vi gör
och alla som arbetar här känner att de har något att bidra
med, säger Ole Gabrielsen, som arbetar med marknad och
försäljning.
Under flera år har han och hans kollegor arbetat med att
etablera Saab i det norska medvetandet. Inte i första hand
som ett svenskt företag, utan som ett globalt företag som kan
vara en stark samarbetspartner för norska myndigheter. Och
inte minst – en attraktiv arbetsgivare.
– Vi jobbar på alla sätt för att locka till oss den kompetens
vi behöver. Vi har varit ute på universitet både i Norge och
Sverige och berättat för studenter om vad vi gör och våra
planer. Vi använder också olika nätverk här i Norge för att
berätta om vår spännande resa, säger Ole Gabrielsen.
Saab har också lyckats locka till sig ovanligt många
kvinnor under den senaste tiden.
– Vi har inte något speciellt fokus på att anställa kvinnor,
utan tittar på kompetens. Men nästan hälften av de nyanställda i den senaste rekryteringsrundan är kvinnor.

Företaget samarbetar även med andra teknikföretag i
Halden för att stärka Haldens attraktionskraft för kompetent
arbetskraft.
– Vi arbetar ju med radar och letar efter en väldigt smal
kompetens. För våra nyanställda handlar det ofta om att
flytta hit med hela sin familj, kanske till och med från ett
annat land, säger Ole Gabrielsen.
Genom att arbeta tillsammans med lokala myndigheter
och andra företag i Halden försöker Saab stärka erbjudandet
till dem som man vill locka hit. Det kan vara genom attraktiva jobb för ens partner eller bra boende och roliga saker att
göra när man är ledig.
– Det märks tydligt att vårt arbete börjar bära frukt.
Halden börjar bli känt, folk vet att det sker något spännande
här. Det ser vi inte minst på att vi får fler och fler relevanta
sökande till oss, säger Ole Gabrielsen.

SAAB NORGE
Grundat år: 1984.
Antal anställda: 60 personer.
Kärnkompetens: Databehandling, mjukvaruutveckling, Human Computer
Interface och vapenlokalisering. Saab i Halden levererar också tjänster
inom support, service och träning. Personalen har bred operativ militär
kompetens.
Omsättning: 80–400 miljoner (svenska) kronor.

ARTHUR
Funktion: Ett högpresterande och kostnadseffektivt artilleriradarsystem
som lokaliserar fientligt artilleri och leder det egna.
Mobilitet: Systemet kan användas på bandvagn eller i 13-fots container för
transport på till exempel lastbil eller lyftas på plats med helikopter.
Operatörer: Två, som även kör fordonet.
Kunder: Försvarsmakten i Danmark, Grekland, Italien, Kanada, Norge,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Tjeckien.
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Arbetsliv

Bli förändringskompetent!
Personlig utveckling låter bra. Men då måste du våga förändra och
förändras. Jeanette Gardner coachar i förändringskompetens.
Text: Karin Molin Klingemann Illustration: Chrissie Abbott, Nu Agency

F

örändringar. Vissa rycks med och andra sätter
hälarna i gruset. Men även om många vill ha
förändring är det inte säkert att man vågar eller
orkar ta tag i det själv.
– Det är vanligt att inte våga förändra. Vi vet vad
vi har idag. Kanske är du inte helt nöjd med din situation, men
en förändring kräver energi och kan sluta i en osäker framtid.
För hur vet du att du kommer att trivas efter förändringen?
Nä, hellre stanna än att köpa grisen i säcken säger Jeanette
Gardner, föreläsare, författare, coach och seniorkonsult inom
talent management, förändringsledning och ledarskap.

Lektion nummer ett i förändringskompetens är att hitta sina
egna utvecklingsmöjligheter istället för att köra på i gamla
hjulspår och vänta på att chefen ska agera.
– Utvecklingsmöjligheterna finns där du ”glömmer” klockan!
Tänk så här: när är du helt inne i det du gör? När glömmer du
bort tiden? Där hittar du dina utvecklingsmöjligheter.
Sätt dig själv i förarsätet, uppmanar Jeanette Gardner,
som inte ger mycket för resonemang om att alla andra verkar
utvecklas och göra karriär medan man själv står still.
– Alla andra? Vilka då? Tänk på någon som du beundrar.
Hur gör den personen? Kan du ta efter? Hitta förebilder. Istället
för att tycka synd om sig själv, ska man vara aktiv. Lägger du
en egen plan för framtiden så är du alltid på väg – framåt!
Men bara för att du har kommit fram till att du vill ha

förändring så är det inte säkert att din omgivning tycker
likadant. Då gäller det att antingen ha förståelse för hur andra
resonerar och vilka deras drivkrafter är, eller så får du helt
enkelt koncentrera dig på din egen utveckling.
– En tendens när man är missnöjd är att man vill ändra på
saker. Kanske på allt! Dina kollegor befinner sig inte automatiskt på samma våglängd. Så ta det lugnt. Tänk igenom vad
som är bäst för dig. Involvera inte alltid andra i dina plan.
Knepet är att planera och bryta ner i delmål.
– Var inte för ivrig. Rom byggdes inte på en dag. Din karriär
är en utveckling över tid som du får acceptera.
Tålamod och planering alltså. Men om inte kollegorna
eller ens chefen besvarar min förändringsiver kanske jag ändå
måste byta jobb?
– Inte nödvändigtvis. Vill du ha större frihet, andra
arbetstider eller fler utmaningar? Finns det roliga projekt
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som du kan ta tag i? Chefer älskar om du säger ”jag kan fixa
detta” istället för ”detta kan jag”. Chefer vill kunna delegera
och känna sig trygga. Kan du underlätta genom att ta tag i
ett projekt som du brinner för? Eller kanske behöver du byta
jobb trots allt. Vad finns det för interna möjligheter? Lägg in
en jobbevakning, eller läs rekryteringsannonser för att se vad
som verkar intressant för dig. Och våga!

Så här gjorde vi
Inspireras av ett antal Saab-kollegor som, vid sidan av sina ordinarie arbeten,
har utvecklats genom egna initiativ och spännande uppdrag.
Läraren Mikael Gustafsson,
systemingenjör:
– Jag hade erfarenhet av att utbilda
från det militära och har på Saab
utbildat kunder och nu också elever
på Saabs tekniska gymnasium i
Arboga. Genom undervisningen har
jag insett vikten av att kunna bryta
ner komplicerade, tekniska system
och problem och kunna förklara dem
för andra, även för den som inte är
ingenjör. Den lätta delen är att vi på
Saab har så många intressanta saker
att prata om. Det svåra är att få tiden
att räcka till! Men det finns inget som
ger en sådan kick som när man ser
att ens elever har förstått det man har
lärt ut och själva börjar tillämpa det.
Föreläsaren & mentorn Alenka
Rosenqvist, head of Saab Academy:
– Att föreläsa och vara mentor åt
universitetsstudenter tillför mycket
för mig personligen och för Saab. De
ställer många intressanta frågor som
ger mig nya infallsvinklar och förståelse för hur yngre generationer tänker
kring arbetsliv och karriär. Samtidigt
handlar det om att visa upp Saab så
att de bästa studenterna söker sig till
oss. Idag har jag och mina HRkollegor flera arbetskamrater som vi
först träffade under deras utbildning
och som sedan kommit in på Saab
via praktikplatser eller ex-jobb.
Adepten Sofia Henriksson,
mekanikkonstruktör:
– Det bästa med att gå Saabs
Mentorprogram för Kvinnor, SMK,
har varit alla möten med de andra
deltagarna och med min mentor så

klart. Under året har vi haft många givande och engagerande diskussioner
om värderingar inom Saab och om
rollen som ledare. Genom min mentor
har jag också fått lära om ett annat
affärsområde på en annan ort. SMK
har gett mig ett ovärderligt kontaktnät
och en inblick i alla de möjligheter
som Saab som företag erbjuder.
Strategieleven Patrick Little,
senior capability manager
– Jag har jobbat för Saab i drygt
tre år, efter 16 år inom den brittiska
armén. Jag ville delta i utbildningsmodulen ”Strategic management”
inom Saabs ledarskapsprogram
för att fördjupa min kunskap om
Saab och utveckla nya verktyg för
att hjälpa mig i mitt arbete. Det
som gav mig mest var att diskutera
strategi med kollegor från både mitt
eget affärsområde men också med
andra kollegor. Nu hoppas jag kunna
bidra mer till det strategiska arbetet
och framför allt till hur strategierna
kommuniceras.”
Ambassadören Raymond Basudde,
ILS ingenjör:
– Det har varit fantastiskt roligt att
träffa duktiga och drivna studenter
ute på arbetsmarknadsdagar. Kunskapsnivån om vad Saab AB faktiskt
gör varierar, men då är det ju toppen
att det finns representanter där som
kan informera. Jag har fått mer insikt
om vad de olika affärsområdena gör
och har fått lära känna nya Saabkollegor från andra delar och orter.
Jag har även fått möjlighet att öva på
min kommunikationsförmåga.
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Kompetens och karriär

Karriär på export
Saabs expansion är ett guldläge för den som vill kombinera karriären
med att lära känna ett nytt land. Entreprenörsanda och upptäckarlusta
behövs, men samtidigt finns fördelarna med att ha en arbetsgivare som
stöttar dig, inte minst med allt det praktiska.

Text: Maija Mårtensgård

Den som är intresserad av att åka som expat inom Saab ska

Saab-expatriaten Joanna Sjölander med
kollegorna på kontoret i New Dehli, Indien.

I

takt med att Saab ökar sin lokala närvaro på flera platser
runt om i världen, behövs också fler medarbetare som vill
pröva lyckan i andra länder.
– Vi går från att vara ett i mångt och mycket svenskt
företag, till att bli globalt – och vi måste bli det i ännu större
utsträckning i framtiden. Då är det en förutsättning att
våra medarbetare kan tänka sig att jobba utomlands i perioder,
säger Bert Niklasson, chef för avdelningen International
Assignments på Saab.
Redan i dag skickar Saab ut sina medarbetare till över 30 länder, och siffran ökar snabbt. Företaget har omkring 150 långtidsexpatriater ute i världen just nu. De går på två år långa kontrakt,
med möjlighet till ett års förlängning. Ofta handlar uppdraget
om ingenjörer som behövs till ett specifikt tekniskt projekt, men
många åker också som marknadschefer eller säljare.

först och främst berätta det för sin närmaste chef. Sedan är
det dags att uppdatera cv:t och det personliga brevet så att din
önskan uttrycks även där.
Det är när du väl har fått ditt expatuppdrag som Bert
Niklasson och hans avdelning kopplas in. Här görs allt för att
underlätta för dig i den stora omställningen som en utlandsflytt är.
– Som utvald expat får du en egen handläggare som är expert
på just det område dit du ska åka. Handläggaren kommer sedan
att försöka hålla dig i handen så gott det går på den här resan,
säger Bert.
Och det är mycket att tänka på: försäkringar ska upprättas,
alla frågetecken kring skatter ska redas ut, man ska hitta någonstans att bo, om du har barn ska det ordnas skolplatser till dem,
du kanske ska hyra ut huset, magasinera dina möbler – bland
mycket annat. Den förberedande perioden är lång och krävande,
men när du väl är på plats öppnar sig oändliga möjligheter till
utveckling och spännande upplevelser.
En expatriat som ser till att utnyttja sin tid i värdlandet är
Joanna Sjölander, Marketing Director för Saab India. Sedan hon
kom till New Dehli för två år sedan har hon sett stora delar av
sitt lånade hemland.
– Jag har alltid velat jobba internationellt. Det som driver mig
i jobbet är min nyfikenhet, jag vill gärna lära mig nya saker och
försöka förstå hur andra tänker och hur nya miljöer ser ut. Nu
försöker jag och min familj använda den här tiden till att se så
mycket som möjligt av Indien. Att få chansen att resa var en stor
anledning till varför vi ville åka iväg. Det här är en bra plattform
för att se mer av världen.

”Vi går från att vara ett i mångt och mycket svenskt
företag, till att bli internationellt – och vi måste bli
det i ännu större utsträckning i framtiden”
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Joanna Sjölander, 40 år,
Marketing Director Saab India

Nelis Botes, 51 år,
Director EW och SPS

Robert Palmqvist, 48 år,
Systems Architect

Joanna Sjölander hade pendlat mellan
Sverige och Indien en tid när hon för två
år sedan tog med sig familjen till New
Dehli för en tre år lång expatperiod.
Uppdraget har förändrats sedan hon
åkte hit, för att idag ha landat i en roll
inom det nya Market Area India.
– De stora lärdomarna landar nog
inte förrän jag har kommit hem igen,
men redan nu har jag lärt mig en del av
indiernas sätt att leva. De har en mycket,
mycket mer avslappnad relation till tid
och en mer avslappnad attityd till uppgiften. Det är såklart ovant, men ibland
är nog den mentaliteten mer hälsosam
än den nordiska, där vi är extremt effektiva, alltid djupdyker och blir frustrerade
när det inte händer något. Jag har fått lite
bättre balans nu.

I mars 2007 lämnade Nelis Botes sitt
hemland Sydafrika för ett expat-projekt
i svenska Järfälla. Hans uppdrag var att
leda samarbetet mellan de medarbetare
som jobbade med integrerade system
inom Saabs Electronic Warfare här i
Sverige och de som hade sina arbetsplatser nere i Kapstaden och i Centurion.
Efter expatperioden valde han och
familjen att stanna kvar, och efter fem år
i Sverige stortrivs de.
– Som expat i Sverige blev det lättare
för mig att förstå och uppskatta det
svenska perspektivet på det vi gör. Jag
har också lärt mig att förstå vikten av
tydlig kommunikation när man jobbar
över landsgränserna. Och så har jag
och familjen förstås fått lära oss saker
som att uppskatta en solig dag och
att äta lunch redan klockan elva på
förmiddagen…

Robert Palmqvist hade pratat om sitt
önskemål att få jobba utomlands på varje
utvecklingssamtal. Han hade nästan gett
upp när han fick en ny chef som efter
bara tre veckor på jobbet frågade om han
ville flytta till Kanada. För tre år sedan
åkte han och familjen över Atlanten
för två år i Montreal. Robert var Saabs
kontaktperson för ett projekt ute hos
kund och ansvarade för verksamheten
på plats.
– Det var omtumlande i början,
framför allt för barnen. Men jag tror att
vi alla lärde oss mycket av att bo i ett
annat land under en period. Montreal är
inte alls lika segregerat som Stockholm,
och det var härligt att befinna sig i ett
land där synen på en invandrare är att
man är med och bidrar till landet. Trots
att vi kom från ett annat land var vi
kanadensare från dag ett.

Vad vill du säga till den som funderar på
att söka ett expatuppdrag inom Saab?
– Go for it! Det var – och är fortfarande
– en spännande erfarenhet för mig och
jag kan verkligen rekommendera det.
Självklart krävs det en del hårt arbete,
men i stort är det verkligen en livsomvälvande upplevelse.

Vad vill du säga till den som funderar på
att söka ett expat-uppdrag inom Saab?
– Du måste vara drivande och
proaktiv som person, och man ska tänka
igenom noga vad man vill få ut av det.
Men om man gör det av rätt anledning
så är det en fantastisk resa för en själv
och för hela familjen, en möjlighet att
växa och träffa på andra kulturer.

Vad vill du säga till den som funderar på
att söka ett expatuppdrag inom Saab?
– Det första man tänker på är ofta alla
de praktiska sakerna, men det ska man
inte alls tänka på – det kommer att lösa
sig ändå, i alla fall om man jobbar på ett
bra företag som Saab. Tänk i stället på
vad du vill ha ut av den här tiden, vad du
vill åstadkomma, och börja jobba med
det direkt. Det går att leva ett väldigt
skyddat liv också, att bo i en trygg och
fin lägenhet och bara umgås med en
svensk expatskara, men det var ointressant för oss – vi ville ju se Indien!
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Det obemannade planet Neuron visas upp för
allmänheten i början av 2012. Det är byggt i stealthteknik och är därmed svårupptäckt för radar.

”

Gripen is no ordinary fighter.
It is your pride. It is your
wings. Through a long-term
partnership, generating lasting
national benefits, Gripen is committed
to your future.”
Citatet, som står att finna på Saabs
hemsida, sammanfattar Gripens
storhet.
– När det svenska försvaret i början
av 1980-talet ville ha ett helt datoriserat
flygplan som enkelt skulle kunna växla
mellan jakt-, attack- och spaningsrollen
var det en enorm utmaning. De datorer
och system som krävdes var ännu inte
uppfunna, säger Lars Jagerfelt, ansvarig
för omvärldsrelationer på Aeronautics.
Sedan den första leveransen 1993
har 204 plan levererats till det svenska
försvaret.
Under 1990-talet undertecknar
Saab och British Aerospace ett sam24
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arbetsavtal kring marknadsföring,
exportanpassning och produktion
av Gripen, dessutom premiärflygs en
tvåsitsig variant. 1999 kommer den
första exportordern – Sydafrika köper
26 plan.
Saabs 75-årsjubileum kröns av
beskedet att Försvarsexportmyndigheten och dess schweiziska motsvarighet,
armasuisse, tecknat ett ramavtal om
Schweiz upphandling av 22 flygplan. I
samband med höstens budgetförslag
ber också regeringen riksdagen om ett
bemyndigande att under 2013 beställa
utveckling och ombyggnad av 40-60
JAS 39 C/D till JAS 39 E.
Jubileumsåret 2012 inleds också med
en annan stor flyghändelse när Neuron
visas upp för första gången i januari.
Det är ett obemannat plan byggt i
stealth-teknik som gör det svårupptäckt
för radar. Planet är en demonstrator

I klart och nästan vindstilla väder lättade provflygare Stig Holmström, inför en stor publik, från
Linköpings flygfält klockan 12.21 den 9 december
1988 vid premiärflygningen av Gripen.

Ovan: Carl-Gustaf blev en del av Saab vid millenie
skiftet i och med förvärvet av Celsius.
Nedan: Airbustillverkning.

Första exportordern för Gripen kommer 1999.
Sydafrika köper 26 plan av tvåsitsiga Gripen.

Ovan: En nöjd Dan-Åke Enstedt, chef för Saab
North America, skakar hand med Sensis Corporations vd Jud Gostin vid Saabs förvärv av Sensis.
Nedan: Leverans av tvåsitsiga Gripen till svenska
försvaret.

som byggs i ett enda exemplar med
syftet att utveckla spetskompetens
inom avancerad flygteknik. Sex länder
är inblandade i projektet som ska
avslutas 2014.
– Neuron kommer att premiärflyga
i Frankrike inom en snar framtid och
sedan väntar provflygningar i Sverige
och Italien, säger Ola Rosell, kontraktsansvarig på Aeronautics i Linköping.
Saabs resa från 50 till 75 präglas av
många och stora beslut.
Saab Automobil bildas 1990 och
General Motors går in som hälftenägare.
Därmed är personbilstillverkningen
skild från verksamheten i Saab-Scania.
1995 delas flyg- och fordonsverksamheten i Saab och Scania och Bengt
Halse blir det nya Saabs första vd. I
juni 1998 noteras Saab på Stockholmsbörsen. I samband med noteringen
går British Aerospace, BAE, in som

delägare med 35 procent av kapitalet.
Nu har Saab två starka huvudägare
– Investor som långsiktig ägare med
bred förankring i svenskt näringsliv
och BAE med branscherfarenhet och
marknadskunnande.
Passagerarplanet Saab 2000 flyger
för första gången 1992 med en hastighet av 665 kilometer i timmen. Totalt
tillverkas 63 plan innan produktionen
läggs ned. Bengt Halse tvingas ta det
tuffa beslutet då konkurrenssituationen
är övermäktig och tillverkningen
olönsam. Den civila kompetensen kan
tas tillvara och företaget fortsätter med
tillverkning av delar till Airbus och
Boeing.
Förvärvet av Celsius, som genomförs
år 2000, är en stor händelse i svenskt
näringsliv.
– Det fanns inte plats för två stora
försvarskoncerner i Sverige. I medierna

spekulerades det om att det var de båda
företagens robotverksamheter som
skulle slås samman. Förvåningen var
stor när beskedet om det totala samgåendet kom, säger Lars Jagerfelt.
”Genom förvärvet av Celsius bildar
Saab ett försvarsföretag med inriktning
mot försvarsindustrins framtidsmarknader” säger Saabs styrelseordförande
Anders Scharp i verksamhetsberättelsen
från 1999.
Saab firar 75-årsjubileum men i den
del som tidigare var Celsius finns en
betydligt längre historia att blicka
tillbaka på. Redan 1646 grundandes
Bofors järnbruk som senare förvärvades
av Alfred Nobel. 1948, samma år som
Saab fyllde elva och Tunnan gjorde sin
jungfrufärd, fick Bofors sin första order
på Carl-Gustaf, pansarvärnsvapnet
som sedan sålts till mer än 40 länder i
världen.

Combitech, som förvärvas 2002, är
ett företag med nästan lika gamla anor
som Saab. Idag har Combitech 1200
konsulter specialiserade på teknik,
miljö och säkerhet.
Förvärvet av Ericsson Microwave
Systems 2006 ger Saab en ledande
internationell position inom radar- och
sensorverksamhet. Här utvecklas,
bland mycket annat, Sea Giraffe AMB
under 1990-talet. För att ge support
till Giraffe AMB radarsystem på den
amerikanska marknaden samarbetar
Saab under 2000-talet med Sensis Corporation. Samarbetet leder till att Saab
förvärvar Sensis 2011, vilket är i linje
med affärsplanen och strategin att öka
närvaron i Nordamerika och stärker
produktportföljen inom radar, sensorer,
flygtrafikledning och försvarssystem.
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Personporträtt

I korthet

Med koll på kartor
Text: Louise Bodén Foto: Christian Hagward

Lars Schylberg är experten som konsekvent håller fast vid att vara just expert.
Han sitter med i internationella expertgrupper, har utvecklat standarden för hur
militära system ska utbyta information
och är dessutom en flitigt anlitad föreläsare. Hans mål är höga och allt handlar
om geografiska informationssystem.

– Kartor är det bästa man kan syssla med!
Orden är Lars Schylbergs och det han
inte vet om kartor är sannolikt inte värt
att veta.
Hans formella titel är företagsspecialist
inom geografiska informationssystem.
– Mitt intresse för kartor väcktes när
jag började orientera som 13-åring och
det har följt mig sedan dess, säger han.
Nu deltar han i projektet SGIF, Snabb
geografisk informationsförsörjning, för
Försvarets materielverk.
– När en soldat kommer i skarpt läge
ska kartan vara korrekt. Ofta är informationen gammal och uppdateras en gång
vartannat år, i vissa fall vart femte år.
Mitt mål är att vi ska nå uppdatering en
gång per dygn.
Att samla in, kvalitetsgranska och
föra ut kartinformation på ett säkert
sätt är centralt i projektet, berättar Lars
Schylberg.
– Det civila ligger långt före det
militära, mycket på grund av att det vi
kallar crowd sourcing har slagit igenom
på det civila området. Jag vill att vi ska
använda liknande metoder i det militära

med hjälp av gps-spår och soldaternas
egna observationer.
Crowd sourcing innebär att många
bidrar med lite för att snabbt uppdatera
information. Som exempel nämner Lars
Schylberg jordbävningen på Haiti 2010.
Frivilliga lyckades skapa korrekta kartor
på bara några dagar, kartor som visade
sig vara ovärderliga i planeringen av
hjälpinsatser.
Sedan han doktorerade vid KTH,
Kungliga tekniska högskolan, 1993 har
han varit Saab trogen, med undantag för
tre år på Enator, dit en del av dåvarande
Celsius såldes.
– På Enator utvecklade vi ett kartsystem för SOS Alarm, det var första
generationens system. Vi gjorde det så
bra, vi gjorde det på tid, och på budget.
Det räddade liv redan under provdriften.
Han är stolt över medaljen som han
fick, av NCOIC – Network Centric Operations Industry Consortium – efter tre
års hårt arbete med att hitta en standardisering för hur militära system ska utbyta
information.
Lars Schylberg delar sin tid mellan
uppdraget för FMV, medverkan i expertgrupper för internationella standarder
och många olika projekt inom Saab. Han
är bland annat involverad i GDCC – företagets Geodata Competence Center – ett
projekt som han var med om att starta.
Han har konsekvent tackat nej till
chefsroller till förmån för expertrollen.
– För framtiden skissar jag på storslagna planer, bland annat ett gigantiskt
kartprojekt i Indien. Alla behöver kartor,
det är centralt för att fatta beslut. Aktuell
information, det är min vision!

LARS SCHYLBERG
Aktuell: Företagsspecialist geografiska informationssystem, Security and Defence Solutions i
Järfälla, Sverige
Ålder: 52
Utbildning: TeknD digital kartografi och GIS,
Civ.ing. Lantmäteri, KTH
Familj: Fru och två döttrar, åtta och tio år
Fritid: Åker skidor, fotograferar, instruerar
sjöscouter i segling
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Läser: En bok i veckan. Gillar deckare, favorit
författare är Michael Connelly och Jan Guillou.
Drömmar: Att ha en segelbåt. Jag seglade
mycket under 1990-talet men sedan har jag
inte haft tid. Nu håller jag på att avveckla min
fars jordbruk i Jämtland. När det är klart ska jag
förverkliga drömmen om en båt.

Saabs affärsplan
2013-2017
På Saabs årliga konferens för de 150 högsta
cheferna presenteras företagets affärsplan
för åren 2013 till 2017. Inom affärsområdena
pågår nu arbetet med att bryta ner planen
och samtala kring hur den påverkar den
egna verksamheten.
De övergripande nyckelutmaningarna för
Saab de kommande åren är att:
3 öka affärerna utanför Sverige med fokus
på tillväxtmarknader. Detta är drivkraften
bakom skapandet av marknadsområden.
3 säkra de långsiktiga Gripen-affärerna.
3 säkra den ledande positionen på radaroch Airborne Early Warning-området.
3 behålla Saabs produktportföljs konkurrenskraft utan ökade kostnader för forskning och utveckling.
3 anpassa Saab’s affärsmodeller till ökade
krav på teknologiöverföring.
3 förbättra konkurrenskraften genom
fortsatt hög takt i Saabs förbättringsarbete
Operational Excellence.
3 attrahera och behålla topptalanger i en
organisation som blir alltmer global och
som verkar på en hårt konkurrensutsatt
arbetsmarknad.
I affärsplanen beskrivs också i vilken
position Saab vill befinna sig år 2017.
Den innebär bland annat att:
3 försäljningstillväxten ska under perioden
vara i linje med Saabs finansiella mål, dvs
att vi ska uppnå en organisk försäljningstillväxt om minst 5 procent per år i genomsnitt.
3 Market Area-organisationen är utbyggd
med stark lokal anknytning på företagets
nyckelmarknader.
3 Saab har en fokuserad och konkurrenskraftig produktportfölj med en bas
i våra ”smör och bröd”-produkter” (produkter som genererar de små och medelstora, men lönsamma och regelbundna,
”vardagsaffärerna”.)
3 Saab är industriledande inom Operational
Excellence.
3 Saab har en verksamhet utanför
försvarsområdet som är lönsam och som
växer organiskt i paritet med Saab’s totala
försäljning.

Överenskommelse om varumärket
Under sommaren har en dialog ägt rum
mellan de fyra parterna; konkursförvaltarna, Saab, Scania och National Electric
Vehicle Sweden, NEVS, för att hitta en
bra lösning gällande varumärket Saab.
I september träffades en överenskommelse, som i huvudsak innehåller:
3 NEVS och Saab AB har tecknat ett
licensavtal när det gäller användningen av
namnet SAAB som varumärke på NEVS
framtida elbilar.
3 En uppgörelse mellan Saab AB, Scania
och NEVS har träffats om att den nuvarande logotypen med gripensymbolen
inte ska användas. Den kommer således

inte förekomma på några produkter eller
tjänster från NEVS.
3 Företaget som tillverkar bilar heter
National Electric Vehicle Sweden AB,
”NEVS”. Bilarna och tillhörande produkter
och tjänster kommer att namnges SAAB
i enlighet med licensavtalet om användande av namnet SAAB som varumärke.
3 Rättigheter och skyldigheter kring
hur namnet och varumärket SAAB får
användas regleras i licensavtalet. Syftet
att är att särskilja de två företagens verksamheter, det vill säga bilar i förhållande
till försvars- och säkerhetsprodukter.
Parterna slår vakt om de stora positiva
värden som finns i varumärket SAAB.

Bilden berättar

Text ur ”Nobelvännen” (medlemstidning för
Nobelmuseets vänner) 2000:
Kloka människor med god insikt om våra behov,
parat med visioner, brukar alltid vara före sin tid.
Ibland långt före sin tid. Alfred Nobel hade en stor
förtänksamhet vad gäller att enkelt och med god
noggranhet skapa underlag för att göra kartor.
Genom fotografering från luften fick man den bästa
vyn över marken, som sedan kunde omsättas i
kartunderlag, det som han då kallade kartering. Det
som gav honom idén var sannolikt hans uppfinning
av krutstubinen. Därmed kunde han skapa en kontrollerad utlösning av en slutare till en kamera som

sköts upp med raket, och som sedan bärgades. (…)
Hans planer på kartering från luften med hjälp av
en kamera som sköts upp, och under kontrollerade
former tog en sidvy av terrängen, förverkligades
inte förrän den 26 april 1897. Det var tyvärr fyra
månader efter hans död. Kameran med stubintråd
som utlöste slutarmekanismen jämte fotot, finns på
hans laboratorium i Björkborn (Kga). Bilden måste
varit den första någonsin som under dessa kontrollerade former tagits från luften. Raketen sköts upp
från Rävåskullen i Karlskoga i riktning österut.
Tyvärr så föll denna form för kartering när flygplanet
blev en realitet.
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RBS70 NG tar sikte på framtiden
Text: Ola Jacobsen

Robotsystem 70 NG
Systemdelar: Sikte, stativ, robot.
Funktionsprincip: Ledstrålesystem. Siktet
genererar en kodad ledstråle som skytten
”pekar” på målet med. Roboten flyger i strålen
och styr med hjälp av den mottagna signalen.
Bemanning: Stridsledare, skytt, och laddare.
Funktion: Bekämpning av flygplan, helikoptrar
och kryssningsmissiler.
Vad kunderna uppskattar mest: Att det är
lätthanterligt och omöjligt att störa ut.

1968 presenterade dåvarande Bofors
konceptet för Robotsystem 70, RBS70,
för den svenska försvarsmakten.
RBS70 är ett soldatburet luftvärnssystem. Efter en snabb utveckling
levererades redan 1974 de första
systemen till Försvarsmakten. Sedan
dess har systemet kontinuerligt uppdaterats för att följa med teknik- och
hotutvecklingen. Roboten är den systemdel som har uppdaterats flest gånger,
den nuvarande, BOLIDE, är den fjärde
generationen.
Förra hösten lanserades en ny version
av siktet, RBS70 NG, vilket ökar prestandan på hela RBS70-systemet. Liksom
den första generationen utvecklades den
snabbt, av ett hängivet team.
Förutom att det nya siktet väger hälften
så mycket som det gamla, har det också
både uppdaterade och helt nya funktioner.

Den främsta nyheten är en integrerad
tracker som stödjer skyttens arbete att
hitta och följa målet. Trackern bearbetar
bilder från siktet med en algoritm som
söker efter vissa mönster i bilden och
presenterar förslag på mål för skytten att
välja bland. Skytten kan sedan välja att
antigen skjuta manuellt, eller automatiskt
med trackern låst på målet.
En nyhet som tagits emot med blandade reaktioner är möjligheten till ökad
säkerhet genom att siktet aktiveras med
en kod. På det sättet hindras obehöriga att
utnyttja systemet om det kommer i orätta
händer.
– Vi är först i världen med den här
funktionen. Vissa användare är oroliga att
det tar längre tid, medan de som tänker
på säkerhet är väldigt positiva, säger
Elizabeth Pettersson, Program Director för
RBS70.

RBS70 NG har också avancerade
integrerade loggningsfunktioner. Alla
inställningar under användning loggas,
inklusive kamerabilden.
– På det sättet har användaren fullständiga möjligheter att ta reda på hur
skytten har hanterat systemet. Både för
utbildning och i skarpa lägen i form av en
krigsdagbok. Vid utbildning är det lätt för
instruktören att ge feedback till skyttarna,
säger Elizabeth Pettersson.
Det nya siktet till RBS70 är helt
kompatibelt med alla tre tidigare generationer av robotar. Dessutom optimerar det
prestanda för varje robottyp.
– De kunder som köpte det här systemet för 10 eller 25 år sedan och fortfarande har äldre generationer av robotar
kvar kan uppdatera sina befintliga system
med nya sikten. Därmed får de ett stateof-the-art system utan att behöva ändra
organisation och underhållsverkstäder.
– Alla system behöver inte uppgraderas
samtidigt, utan kunden kan ha både gamla
sikten och NG och byta bit för bit allt eftersom deras finanser tillåter. Vi vet att våra
kunder uppskattar den här flexibiliteten i
systemet, säger Elizabeth Pettersson.

