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7 massiv migration till molnet
Under de kommande två åren kommer alla saabs med-
arbetare i europa att migreras till en ny virtuell plattform. 

9 Systemintegration kräver prestigelöshet
Krympande försvarsbudgetar och en diversifierad mark-
nad gör att leverantörer som saab måste tänka smartare 
för att få olika system att fungera tillsammans. 

12 den förarlösa framtiden är här
drönare, förarlöst plan, obemannat luftfartyg, UaV, Uas, 
rOV, rPas … det finns lika många benämningar och 
förkortningar för obemannade farkoster som det finns 
starka åsikter om desamma.

25 mandat för förändring
möt Charlotte moagi i sydafrika som leder saabs föränd-
ringsarbete för att inkludera fler på arbetsmarknaden.  
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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 14 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder 
kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.

spirit

14 världens bästa lyssnare
i tyska Uttenreuth utvecklas världsledande produkter 
inom Communication intelligence på medav, ett av 
saabs senaste förvärv. 

på omslaget: mobile Camouflage system

20 Kamouflerad vardag i vimmerby
det som på 1950-talet började med innovationen att 
göra fisknät effektivare, är idag platsen för världs-
ledande produktion inom signaturanpassningsmateriel. 
spirit hänger med under en dag på barracuda.
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Redaktionen har ordet

nder några delvis regniga dagar deltog Saab 
i slutet av juni på Paris Air Show. Bilden 
berättar på sidan 27 om Saabs medverkan 
på den 50-årsjubilerande utställningen. 
Temat för vårt deltagande i år var detsamma 

som i rubriken ovan. Med det vill vi säga att vi är det lite 
smartare företaget som inte skyr några hinder. Krympande 
försvarsbudgetar är till exempel en del av vår verklighet. 
Den vetskapen skulle kunna få vissa att deppa ihop eller 
rentav lägga ner. Men icke Saab. Det verkar nästan som 
att det triggar medarbetarnas innovationslust. Runt om i 
företaget finns många exempel på produkter och tjänster 
som passar för slimmade budgetar. Organisationen med 
lokal närvaro har gjort att vi kommer närmare kunderna 
och utifrån deras behov kan hitta smartare lösningar.   

systemintegration är ett sådant område. Det är något 
som våra kunder efterfrågar i ökande omfattning och som 
vi verkligen kan leverera på. Att se problem som möjlighe-
ter sitter i väggarna. Eller som teknikchef Pontus de Laval 
säger: ”Vi har en tradition av system som löser mer än en 
uppgift”. På sidan 8 går vi på djupet med Saabs arbete med 
systemintegration. 

 
Förarlösa farkoster är ett annat utvecklingsområde som 
potentiellt ska spara pengar åt våra kunder. Men det är 
en komplicerad historia. Inte bara tekniskt. Obemannade 
farkoster är en het debatt, främst de militära UAV:erna. 
Men vad är det egentligen hos de så kallade ”drönarna” 
som upprör? På sidan 10 blickar vi in i en förarlös framtid 

och resonerar kring faror och möjligheter. Även civilt finns 
en efterfrågan av obemannade farkoster. I Tyskland har 
järnvägsföretaget Deutche bahn precis införskaffat UAV:er 
i miniformat som ska patrullera över tågvagnar nattetid 
i syfte att samla bevis mot klottrare. Men även kring de 
civila UAV:erna förs etiska resonemang, främst kring 
integritet. 

Den senaste tiden har diskussionerna gått heta världen 
över kring integriteten på internet, cyberintrång och data-
spioneri. Det är diskussioner som är viktiga att föra. Men 
det är inte alltid svart eller vitt, rätt eller fel. Men oavsett 
vart diskussionen leder så är det ett faktum att informa-
tion är en åtråvärd handelsvara, i synnerhet i vår bransch. 
Det finns många som är intresserade av Saabs verksamhet 
och som lägger pussel för att kartlägga vår verksamhet. På 
sidan 18 kan du läsa om 
riskabla situationer och 
hur du ska tänka för att 
inte släppa ifrån dig din 
pusselbit. Det är lätt att 
tänka att ”vem skulle vara 
intresserad av lilla mig”, 
men att vara godtrogen 
gör dig bara till en ännu 
intressantare måltavla 
för en spion. Eller som 
koncern säkerhetschefen 
säger i artikeln: ”Svenska 
är inte ett krypterat 
språk”. 

Trevlig läsning!

”breaking the thought barrier” 

Maria Hökbåghe, 
Group Communication  

Chefredaktör Spirit

u

”Att se problem som möjligheter 
sitter i väggarna”



ed 20 år från Försvarsmakten i bagaget var 
Stefan Eriksson en av de första som rekryte-
rades till Saabs nya helikopterverksamhet. 

– När jag började i januari 2011 var jag den 
förste som externrekryterades av den lilla 

grupp som förberett helikoptersatsningen under några år. Idag 
är vi närmare hundra personer. Utvecklingen har verkligen 
varit rekordsnabb, säger Stefan Eriksson, programområdeschef 
för militära supportlösningar inom Support and Services.

Under sin tid på Saab har han fått vara med om en kraftig 
expansion och idag är civil och militär helikopterverksamhet 
ett av Support and Services fem starka tillväxtområden.

– Under våren 2011 skrev vi kontrakt på både ett underhålls-
avtal med Eurocopter för en Helikopter 14, samt ett avtal med 
FMV om support och underhåll på 20 stycken Helikopter 15. 
Det senare är ett helhetsåtagande där vi tar hand om allt under-

m
Spetskompetens

På bara ett par år har saabs 
helikopterverksamhet växt till en 
av nordens största leverantörer 
av helikopterunderhåll. nu 
satsas vidare på att ytterligare 
utöka antalet kontrakt, både i 
sverige och internationellt.
text: andreas grube  
Foto: saab

teknik i världsklass

håll och all support på helikoptrarna, säger Stefan Eriksson.
I juni 2011 var ett tredje avtal i hamn: Ett samarbetsavtal 

med amerikanska Sikorsky Aircraft Services om service och 
träning för Försvarsmaktens Helikopter 16 (Black Hawk), 
gällande underhåll av totalt 15 stycken helikoptrar. 

– Det har varit en otroligt intensiv period, det har hänt mas-
sor på väldigt kort tid. Att teckna avtal är ju en sak, men sedan 
ska man ju driva verksamheten också. Jag tycker att vi har 
lyckats väldigt väl i vår snabba tillväxt, säger Stefan Eriksson.

Rent konkret går underhållet av helikoptrarna ut på försörj-
ning och löpande underhåll, både uppgifter som står i service-
schemat och löpande service när något går sönder. I arbetet 
ingår även upprättande av underhållsdatasystem, arbetsflöden 
och hantering av reservdelar och komponenter.

En viktig nyckel har varit rekrytering. När det gäller den 
civila ambulanshelikopterverksamheten tog Saab över befintlig 

4   spirit 2.2013



Spetskompetens
personal, men den militära verksamheten har byggts upp 
från grunden. Somliga rekryterades internt, men de flesta 
har rekryterats genom externa annonser. På mycket kort tid 
lyckades Support and Services bygga upp en stab med både 
bra mix – äldre och yngre, män och kvinnor, svenskar och 
invandrare – och god harmoni i gruppen.

– Nyckeln till den framgångsrika rekryteringen var att vi först 
hittade bra chefer. Dessa har sedan fått bygga ihop sina lag. 

Organisationen har börjat sätta sig ordentligt och nu fortsätter 
arbetet inför framtiden. Målet är självklart att öka antalet åtagan-
den, både i Sverige och internationellt. Stefan Eriksson menar att 
det gäller att fortsätta jobba hårt för att förvalta det man byggt 
upp. Samtidigt ser han framtiden an med tillförsikt:

– Efterfrågan på helikoptrar och helikopterunderhåll är 
alltjämt stark. Vi har fortfarande lite kvar att växa när det 
gäller exempelvis Helikopter 16 i Sverige och det kommer att 

ske fler offentliga upphandlingar på bland annat Helikopter 
14, där vi givetvis kommer vara med. Support and Services är 
i grunden ett tjänsteföretag och jag är övertygad om att vi är 
konkurrenskraftiga, säger han. 

saab har iordningsställt två stycken Helikopter 15 för insats i Operation 
atalanta (eU-samarbete med syfte att förhindra piratattacker). det arbetet 
har inneburit underhåll av helikoptrarna och komponenterna så att de ska 
klara insatstiden utan större planerade underhåll. dessutom har korrosions-
skyddet förstärkts för att klara den tuffare miljön.

liknande arbete har genomförts på de fyra Helikopter 16 som skickats 
till afghanistan för insats. där fick saab också i uppdrag att designa och 
producera fästanordningar för den medicinska utrustningen.

FörbereDelser För utlAnDsuppDrAg

 spirit 2.2013   5



6   spirit 2.2013

Ny teknik

Effektivare logganalys med  
mänsklig  mönsterigenkänning 

saabs nya verktyg 

för logganalys 

logan effektiviserar 

arbetet med att 

analysera stora 

loggfiler. genom att 

visa loggdata som 

en digital karta is-

tället för textrader 

så kan användaren 

zooma, panorera, färglägga och gruppera 

data för att hitta anomalier, felhändelser, 

samband och periodicitet i händelser. 

– logan utnyttjar människans utpräg-

lade förmåga till mönsterigenkänning. 

Ofta är loggfilerna stora. genom att kunna 

zooma ut och få överblick över de hundra-

tusentals raderna kan du hitta mönster på 

en övergripande nivå, säger gustav Klock, 

Human systems integration på eds.

logan kan importera många olika typer 

av filer och presentera dem på ett integre-

rat grafiskt sätt för användaren. Verktyget 

sparar tid och effektiviserar arbetet. 

niklas Kardbom arbetar med analys av 

loggdata till gripen på eds. För honom 

har logan inneburit en stor förändring. 

– Vi får in systemdatorer till gripen 

på reparation. användningen av logan 

betyder att en uppgift som tidigare tog en 

timme nu går på fem minuter, säger niklas 

Kardbom.

alla som arbetar med någon form av 

dataanalys kommer att kunna spara tid 

och öka sin träffsäkerhet i analysfasen 

med logan. nu söker loganteamet fler 

betatestare inom saab. 
För att skapa en gemensam bild av 

 företagets erbjudanden och ge stöd till 

marknadsområdena samlar saab nu 

 bolagets samtliga produkter i en gemen-

sam gms (global management system) 

produktdatabas. 

– Vi ska också använda gms produkt-

databas för att sätta samman erbjudan-

den från olika delar av saab till paket 

genom så kallad Commercial Product 

Packaging, säger gitte sonidsson som 

arbetar inom group strategy. 

det innebär till exempel att ett paket 

med system, utbildning och serviceavtal 

läggs upp i produkt-

databasen och sedan 

kan återanvändas i flera 

affärer. 

– genom att börja 

återanvända paket på 

det här sättet kan vi öka 

lönsamheten, säger gitte 

sonidsson. 

– gms produktdatabas ger också en 

bas för att mäta lönsamhet i produktdi-

mensionen. tidigare har vi mätt lönsamhet 

på projekt- och organisationsnivå, men att 

också kunna mäta produktlönsamhet är 

ett viktigt verktyg när vi ska prioritera våra 

satsningar, säger gitte sonidsson. 

Keramiska kulor skyddar mot projektiler och splitter

saab har förvärvat rättigheterna till 

skyddsteknologin soft armour från 

Protaurius. 

tekniken bygger på att en behållare 

fylls med keramiska kulor som skapar ett 

ballistiskt skydd mot projektiler och splitter. 

behållaren kan bestå av en mängd olika 

material, som trä, tunnplåt, plast eller tyg. 

Vid beskjutning tas projektilens 

energi upp av soft armour genom att de 

keramiska kulorna krossas. dessutom 

blir rikoschetter kvar i materialet. detta 

uppskattas särskilt vid skydd av publika 

miljöer eller vid användning i militära och 

polisiära träningsanläggningar. 

soft armour självläker vid beskjutning, 

eftersom nya kulor direkt tar de sönder-

skjutnas plats i behållaren. soft armour är 

unikt på det sättet att tekniken klarar multi 

hit-beskjutning. 

Produkten är certifierad enligt nato-

standard. 

Gemensam produkt
databas bäddar för 
ökad lönsamhet

gustav Klock

gitte sonidsson



Ny teknik

Projektet, som kallas new Client Platform 

(nCP), berör cirka 10 000 medarbetare. 

lanseringen har påbörjats och kommer 

att pågå under hela 2014. en virtuell dator 

innebär att man har kvar sin nuvarande 

dator men när man är uppkopplad till 

saabs nät körs datorn i ett centralt 

datacenter, inte lokalt. en stor fördel med 

detta är att den virtuella miljön kan nås 

från vilken dator, surfplatta eller mobilte-

lefon som helst. Oavsett om man sitter på 

jobbet, hemma eller på tåget ser miljön 

likadan ut efter inloggning.

målet med nCP är att förbättra och 

modernisera saabs it-miljö samtidigt 

som kostnaderna minskar. idag har saab 

många olika PC-lösningar för olika delar 

av företaget, ett resultat av att bolaget till 

stor del består av mindre bolag som har 

förvärvats genom uppköp. 

– nu tar vi ett samlat grepp på alla PC 

för att ena saab. med den nya plattformen 

blir det lättare att samarbeta över grän-

serna. det förenklar också för dem som 

ofta förflyttar sig i arbetet. saabs medar-

betare reser mycket i jobbet, och då är det 

betydligt smidigare om man kan koppla 

upp sig mot samma plattform överallt, 

säger Camilla lestander, som arbetar på 

electronic defence systems och ingår i 

nCP:s styrgrupp.

Var i processen befinner ni er?

– Just nu testar vi piloten, och när vi 

känner oss nöjda med den första versio-

nen rullar vi ut det efter hand under resten 

av 2013 och 2014. i första steget kommer 

det att vara Office-användare snarare än 

utvecklarna som får genomgå plattforms-

bytet, och vi koncentrerar oss i första 

hand på användare i europa.

Hur jobbar ni med säkerheten i den nya 

plattformen?

– säkerheten är oerhört viktig, både ur 

företags- och kundperspektivet. Vi pratar 

mycket om den nya plattformens flexibi-

litet, att den ska fungera på ”any device 

anywhere”. du ska alltså kunna komma 

åt din PC på vilken enhet du än använder. 

det ställer höga krav på säkerheten 

och på vad användaren får 

och inte får göra. iCt och 

säkerhet samarbetar tätt 

med detta.

en av pilotanvändarna är 

Johan thulin, informations-

säkerhetskonsult med 

inriktning säkerhetsarki-

tektur på Combitech. 

Han har på det 

stora hela fått ett positivt intryck av den 

nya plattformen.

– tanken är ju att vi ska hitta de 

problem som finns så att de är lösta inför 

den stora utrullningen, men det har varit 

betydligt mindre av den varan än jag 

förväntade mig. självklart har det funnits 

mindre problem och funktioner som inte 

fungerat klockrent, men över lag är jag 

imponerad, säger Johan.

På vilket sätt kan den nya plattformen 

förenkla ditt arbete i framtiden?

– För mig som jobbar en hel del 

utanför kontoret, både hos kunder och 

hemifrån, har nCP-piloten underlättat 

jobbet avsevärt. den nya miljön är lättare 

och stabilare att ansluta sig till än den 

gamla, och du får dessutom tillgång till 

en komplett arbetsmiljö även när du inte 

är på kontoret. För mig är det också 

ett stort plus att jag kan ansluta 

till plattformen från mina privata 

enheter. Förut behövde jag alltid 

släpa med mig både en privat dator 

och jobbdatorn till landet om jag 

trodde att jag behövde jobba lite. nu 

tar jag bara med mig min platta och 

kan sköta korta jobbinsatser 

från den. 

Ny plattform på alla datorer
saab lanserar ett nytt koncept med virtuella datorer och programvaror. under 
2013 och 2014 kommer alla medarbetare i europa att migreras till den nya platt-
formen – och pilotanvändarna är nöjda.    
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en tekniska verkligheten ser inte längre ut som 
för tio år sedan. Idag är det ovanligt att ett före-
tag bygger en produkt från början till slut. Istället 
är marknaden full av aktörer som utvecklar 
applikationer och system, som kunden sedan kan 

plocka fritt ifrån för att hitta den bästa och billigaste lösningen 
för just dem.

Nyckeln till framgång heter systemintegration – mångsidig 

funktionalitet, förmåga till samoperation och stor förståelse 
för kundernas behov i förändring.

– Det handlar i viss mån om att anpassa sig, även om det 
bästa såklart är att hamna i ett läge där våra egna komponen-
ter är så oförändrade som möjligt. Det som är viktigt framåt 
är att ha en grundarkitektur och systemdesign som gör det 
möjligt att plocka in andra leverantörer, och att själv bli in-
plockad i nya sammanhang, säger Stefan Lundmark,  Director 

d
”vi är en del i en större arkitektur”

På djupet

”Felmeddelande: ditt system är inte kompatibelt med…”. 
liknande meddelanden har vi alla stött på. Frustrerande på datorn hemma  
– och förödande i andra sammanhang. spirit har pratat med tre saab-
medarbetare som ger varsitt perspektiv på företagets arbete med 
systemintegration.
text: andreas grube  

Systemintegration – en   möjlighet  
där andra ser problem
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går att ringa och skicka sms 
till vem som helst. Där är vi 
inte i vår bransch ännu, men 
det finns vissa likheter, säger 
Stefan Lundmark.

Ett exempel för Saabs del 
är Stefan Lundmarks eget 
område Training. Där levere-
rar Saab kompletta system för 
liveträning, bland annat västar, 
lasersystem, radioinfrastruk-
tur och systemprogramvara 
för att kunna styra och över-
vaka vad som händer på fältet. Här är det tydligt att kunden 
driver fram en standardisering:

– Det kan handla om att man köper hela radiokommuni-
kationssystemet från en leverantör och vill att det ska fungera 
med västar från en annan. Så även om vi på Saab kan leverera 
ett komplett högkvalitativt system måste vi samtidigt betrakta 
våra egna system som produkter i en större arkitektur.

stefan lundmark menar att Saab är bra på systemintegration. 
Det har hänt oerhört mycket inom det här området de senaste 
åren, framför allt tack vare en öppenhet i systemen och att 
Saabs produktportfölj till stor del präglas av hög förmåga att 
samoperera. Samtidigt skulle han framöver vilja se ett ännu 
tydligare fokus när det gäller att arbeta med systemdesign som 
konkurrensmedel. Man måste ha grundinställningen att det 
som nu byggs och utvecklas ska kunna hänga ihop med andra 
system och komponenter.

– Det här arbetet måste drivas förebyggande. Det gäller 
att bygga smart och inte bara tänka på funktionen i sig, utan 
också på hur systemet eller produkten ska kunna leva ihop 
med andra system och leverantörer. I slutändan handlar 
det helt enkelt om att vi ska kunna sälja vår egen produkt så 
många gånger som möjligt och inte behöva förändra den så 
mycket från gång till gång, säger Stefan Lundmark. 

Sea Giraffe AMB 
ett bevis för saabs konkurrenskraft när 
det gäller systemintegration är electronic 
defence system (eds) och deras sea giraffe 
amb, ett marint radarsystem som kan utföra 
flera spaningsuppdrag simultant. sea giraffe 
är idag en integrerad del av det amerikanska 
littoral Combat ship-programmet, 
efter anpassning av programvara samt 
systemintegration av eds tillsammans med 
saab sensis Corporation.
– ett utmärkt exempel på framgångsrik och 
väl fungerande systemintegration, säger 
stefan lundmark.

Integrations på Training and  Simulation inom Security and 
Defence Solutions. 

Han nämner mobilindustrin som ett tydligt exempel, ett 
teknikområde som lyckats fullt ut med systemintegration:

– Inom mobilsektorn har man byggt ett gemensamt nät, där 
olika tillverkare och system fungerar tillsammans. Även de 
flesta applikationer fungerar integrerat. För kundens del spelar 
det ingen roll vilken telefon eller operatör man använder, det 

stefan lundmark, director integrations

Systemintegration – en   möjlighet  
där andra ser problem
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”vi har en tradition av att 
bygga system som löser 
mer än en uppgift”

tt få ut så mycket som möjligt ur varje krona har 
alltid varit en ledstjärna för svensk försvarsindu-
stri. Därför är Saab som företag väl rustat för att 
möta kundernas allt högre krav på avancerade 
system till låg kostnad.

– Även när försvarsindustrin var en del av den svenska 
säkerhetspolitiken hade Sverige begränsat med pengar för att 
utveckla alla system. Kund och leverantör var därför tvungna 
att jobba nära varandra och hitta fungerande kompromisser. 
Helt enkelt vara lite smartare, säger Pontus de Laval, teknik-
chef på Saab, och fortsätter:

– Saab har en tradition av att bygga system som löser mer 
än en uppgift för att på så sätt 
få ”mer pang för pengarna”. 
Ett bra exempel på det är 
Gripen, som är byggt för att 
kunna klara av jakt, attack 
och spaning i ett och samma 
flygplan, ett annat är våra 
Giraffe-radar som både kla-
rar traditionell radarspaning 
och lokalisering av fientlig 
artillerield.

Att vara duktig på komplex 
systemintegration har blivit 
allt viktigare med åren, och 
är idag en helt avgörande 

a

konkurrensfaktor. För att lyckas krävs en kultur som är förlå-
tande mot misstag, menar Pontus de Laval. Information måste 
flöda genom projekten och företaget, och misstag och problem 
måste snabbt komma upp till ytan.

– Det är svårt att bygga komplexa produkter och system i 
undertryckande och alltför hierarkiska företagskulturer. Jag 
tror att det är ett genomgående svenskt kulturellt drag att vi 
inte är så imponerade av hierarkier. Vi är jämlika i grunden 
och vi vågar ge kollegor och chefer en rättvisande bild av läget.

pontus de laval tror att det ökade konkurrenstrycket och 
trycket på försvarsbudgetarna är här för att stanna. Därför är 
det klokt att förbereda sig för en värld där länder finansierar 
större delen av utvecklingen själva, och där kunden sedan letar 
efter det mest kostnadseffektiva alternativet. Han menar till 
och med att Saab kan ha en direkt fördel av att marknaden ser 
ut som den gör.

– Både vår produktportfölj och vår kultur passar väl för de 
rådande marknadsförutsättningarna. En viktig nyckel inför 
framtiden är att vi är ute hos kunderna och verkligen förstår 
deras behov. Vi har inte råd att arbeta som vi gjorde tidigare 
där vi vart tionde år kastade allt gammalt och började om från 
ett vitt papper. Nu arbetar vi istället med långsiktig utveckling 
av produkterna, där vi kontinuerligt för in nya förmågor i 
systemen efter kundernas behov. Det kräver en väl genomtänkt 
arkitektur med moduler där de olika delarna tillåts ha olika 
utvecklingstempo, säger han.

Idag har Saab ett djupt komponentkunnande inom ett fåtal 
områden, som exempelvis kompositer, vilket ger en direkt kon-
kurrensfördel. I övrigt litar man mer och mer på underleveran-
törer både när det gäller komponenter och delsystem – och det 
ställer höga krav på att man är duktig på systemintegration.

– Det är kärnan i företaget på lång sikt, säger Pontus de 
Laval. 

Pontus de laval, saabs teknikchef

Förändrade försvarsutgifter
systemintegration är ett av saabs hetaste utvecklingsområden och en av 
företagets största konkurrensfördelar i tider av bantade försvarsbudgetar. 
illustrationen visar förändrade försvarsutgifter 2012 jämfört med 2011 för de 
15 länder med högst utgifter (i miljarder Usd). Världens totala militärutgifter 
uppgick 2012 till 1 750 miljarder Usd, en minskning med 0,5 % i reella ter-
mer sedan 2011, enligt siffror publicerade av stockholm international Peace 
research institute (siPri).

-0,5 % 
så mycket minskade världens totala  

militärutgifter 2012 jämfört med 2011.

På djupet
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indien har saab nått framgång tack 
vare smart systemintegrering. Just nu 
pågår VSHORAD-kampanjen (Very 
Short Range Air Defence System) som 
handlar om att införa ett nytt korträck-

viddigt luftvärnssystem i den indiska armén. 
Satsningen har fått mycket beröm från 
kunden för att vara det system som ger den 
bästa helheten.

– De lovorden hade inte varit möjliga om 
inte olika affärsområden inom Saab arbetat 
tillsammans med att få hela funktionsked-
jan – från att radar upptäcker målet tills 
missilen träffar – att fungera på ett bra sätt, 
säger Mats Johansson, Marketing Director på 
marknadsområde Indien. 

Han poängterar att det viktiga är att förstå 
hur Saabs produkter passar in i en omgivning där Saab inte 
levererar allt. 

– Genom att visa att vi förstår kundens omgivning vinner vi 

i
”Satsningen har fått mycket 
beröm från kunden”

Kina 
+7,8%

Sydkorea 
+1,9%

Tyskland 
+0,9%

Ryssland 
+16%

Turkiet 
+1,2%

Saudiarabien 
+12%

Indien
-0,8%

Brasilien
-0,5%

Japan
-0,6%

Frankrike 
-0,3%

Italien 
-5,2%

UK
-0,8%

Kanada
-3,9%

Usa
-6%

Australien
-4%

förtroende och kan sälja mer och även på en 
mer komplex nivå. Detta gäller oavsett om vi 
är på en mogen eller ny marknad, säger han.

Analys av kundens behov är A och O, och 
sedan får man avgöra från fall till fall om 
Saab ska vara huvudleverantör eller om man 
ska arbeta tillsammans med lämpliga huvud-
leverantörer eller partners. I Indien specifikt 
måste Saab inse att möjligheterna till stora di-
rektförsäljningar med Saab som huvudaktör 
är ganska få och blir färre. Därför måste de 
tillfällena matchas med att leverera in viktiga 
delar i någon annans helhetslösning, menar 
Mats Johansson:

– Generellt har jag sett en trend mot att 
materielinköp har gått mot högre system-
komplexitet och istället färre enheter. För 

Indien gäller inte det i samma omfattning. Här ser vi fortfa-
rande många upphandlingar med ett stort antal enheter av 
varje system. 

mats Johansson, marketing director 
på marknadsområde indien.

saabs produkter har lång livslängd och därför är det 
viktigt att systemen består av moduler som kan ersät-
tas vartefter. gripen är ett stort synkroniserat realtids-
system som är uppbyggt av en mängd integrerade och 
samverkande delsystem:
– gripen är ett bra exempel på systemintegration som 
är byggt för att kunna klara av jakt, attack och spa-
ning i ett och samma flygplan, säger Pontus de laval, 
teknikchef på saab.

 Foto: Heléne lundin
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nder Kuwaitkriget 1991 såg vi luftburna mili-
tära drönare, eller UAS:er (Unmanned Aerial 
Systems) för första gången. Sedan dess har allt 
från spårbunden kollektivtrafik till dykfarkos-
ter presenterats i obemannade varianter, och 
Transportstyrelsen har redan beviljat 150 licenser 

för flygning med förarlösa farkoster i Sverige.
Från att ha varit stationära börjar alltså datorer röra på 

sig, och till och med ansvara för att förflytta oss människor. 
Varför, och kan vi verkligen lita på dem?

Ja, menar Senior Futurist Klaus Æ. Mogensen vid Institutet 
för framtidsforskning i Köpenhamn, som bland annat har 
studerat förarlösa bilar.

– När förarlösa farkoster är inblandade i olyckor är orsaken 
nästan alltid den mänskliga faktorn, säger han. Men vi har 
vant oss vid att acceptera den mänskliga faktorn som en 
förklaring till olyckor. Vi tillåter inte i samma utsträckning att 
maskiner gör fel.

Vi har förstås levt med automatisering länge, men något ver-
kar kännas främmande när det handlar om förarlösa farkoster. 
En del av denna tvekan har säkerligen spätts på av debatten 

kring USA:s militära drönare, som kritiserats för dålig träffsä-
kerhet och att detta ska ha resulterat i civila dödsoffer i bland 
annat Afghanistan och Pakistan. Klaus Æ. Mogensen menar 
även att krigföringen blir mer opersonlig när man kan styra en 
drönare i Afghanistan från ett luftkonditionerat kontor i USA.

– En risk är att en operatör som inte själv är på plats blir mindre 
uppmärksam på det som verkligen händer. Det man gör på av-
stånd bedöms inte som lika viktigt som det som finns omkring en.

Å andra sidan ser operatören av ett förarlöst flygplan på 
marken lika bra som en pilot, och kan ta en bensträckare eller 
bli avbytt om skärpan sviktar. I rapporten “Drönare – Ett krig 
som alla andra?” konstaterar journalisten Katarina Tracz att 
drönartekniken sannolikt skördar färre civila offer än andra 
stridsmetoder och hon efterlyser att denna diskussion behöver 
bli mer saklig och tydlig.

Civila uAs:er jagar redan brottslingar, hittar fjällvandrare, 
kartlägger svampangrepp på odlingsfält, lavinsäkrar skid-
områden, skyddar kenyanska noshörningar, med mera. Saabs 
egen obemannade helikopter Skeldar kan ge en överblicksbild 
vid brandbekämpning, och UAS:er hjälpte till med säkerheten 
under OS i London 2012.

tunnelbanan i Köpenhamn körs redan utan förare, och det är bara början. 
den förarlösa teknologin är numera både snabbare, tåligare, billigare och 
mer  exakt än vi människor någonsin kommer att bli. 
text: Henrik Harr  Foto: stefan Kalm

u

en förarlös framtid
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Allt detta kan förstås göras med helikoptrar också, och 
här kommer vi till det som driver utvecklingen mot förarlösa 
luftfarkoster – kostnadsfrågan. Helikoptrar är dyra, UAS:er är 
billiga. De kan dessutom utsättas för faror som ingen helikop-
terpilot skulle acceptera, som när de flög in och tog bilder av 
det havererade kärnkraftverket i Fukushima 2011.

Förarlösa farkoster kommer att spela en större roll i våra liv; 
i jordbruket, inom kustbevakningen och i övervakningen av 
flöden i samhället. Det som återstår är att skapa robusta möjlig-
heter att operera dessa farkoster tillsammans med bemannade 
farkoster i luftrummet, menar Mats Palmberg, marknadschef 
och ansvarig för framtida produkter på Aeronautics.

– Möjligheten att till en låg kostnad anskaffa en UAS för 
privat användning, och med god bildkvalitet till exempel 
kunna kolla vad grannen gör på tomten skapar helt klart in-
tegritetsproblem. Samtidigt är det värt att påpeka att den som 
opererar en obemannad farkost alltid har det fulla ansvaret.

Hur rättsväsendet än väljer att tackla den etiska aspekten 
tycks det oundvikligt att vi kommer att få se civila UAS:er. 
Saab ser såväl civila som militära applikationer, baserade bland 
annat på lärdomarna från utvecklingen av UAS- prototypen 
Neuron. Men koncernen arbetar även under vattenytan.

national geographic, “Unmanned Flight”  
http://ngm.nationalgeographic.com/2013/03/unmanned-flight/horgan-text

time Magazine, “drone Home”  
www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2135132,00.html

Katarina tracz, “drönare – ett krig som alla andra?  
www.frivarld.se/rapportlansering-dronarkriget-ett-krig-som-alla-andra/

läs Mer

– Ja, vi är stora på fjärrstyrda undervattensfarkoster, 
berättar Bo Rydell, ansvarig för affärsutveckling och strategi 
vid Underwater Systems på Dynamics. På offshoresidan har 
Saab ungefär 50 procent av världsmarknaden för fjärrstyrda 
elektriska farkoster, ROV:er.

Även här är det kostnadsbesparingar som hägrar, framför 
allt för olje- och offshoreindustrin. 

– Om du ska inspektera en pipeline på havsbotten måste 
du idag ha ett helt fartyg och 20 man. Med fjärrstyrda ROV:er 
slipper man skicka ner dykare, men man måste ändå ha 
ett fartyg. Så de stora kostnadsfördelarna får man med helt 
självgående, autonoma system. System som nu har börjat leve-
reras från Saab. Här väntas marknaden växa snabbt eftersom 
säkerhetsproblemen är mindre under ytan än uppe i luften.

Hur ser då den närmaste förarlösa framtiden ut? Vad finns 
runt hörnet?

– Jag tror att privata jetplan kommer att bli förarlösa, säger 
framtidsforskaren Klaus Æ. Mogensen. Fjärrtåg kommer nog 
också att gå den vägen, liksom containerfartyg.

– Ubåtar kommer att kompletteras av självgående farkoster 
i stor utsträckning, tror Bo Rydell, helt enkelt för att det är 
säkrare och mer kostnadseffektivt. Men den stora tillväxten 
väntas på offshoresidan för olja och gas.

För luftrummet tror Mats Palmberg också på förarlöst.
– Vi vet att en ökande andel av flygtrafiken i framtiden 

kommer att ske genom obemannade farkoster, och vi ska vara 
delaktiga i att göra det möjligt genom vårt kunnande inom 
flygteknik och flygsäkerhet.

Vilket för oss tillbaka till ursprungsfrågan: Kan vi lita på 
UAS:er? Under vattnet är det enklare eftersom det inte finns så 
mycket att krocka med, men i luften är säkerheten en betydligt 
svårare nöt att knäcka.

– En viktig del för smidig användning av UAS:er är att man 
lyckas ersätta pilotens förmåga att se ut och undvika kollision 
om allt annat har gått snett, säger Mats Palmberg. Där bidrar 
Saab mycket aktivt via MidCAS, Europas projekt för att lösa 
det här sense-and-avoid-problemet.

Med tanke på hur tillförlitlig tekniken har blivit kanske det till 
och med är smartare att överlåta sådana blixtbeslut till robotar?

– Ja, robotar reagerar snabbare än människor, menar Klaus 
Æ. Mogensen. Mänskliga sinnen befinner sig på samma nivå 
som för 50 år sedan, medan robotar har utvecklats enormt. 
I framtiden kommer vi kanske att skaka på huvudet åt att vi 
nu tillåter människor att själva köra sina fordon. Det kanske 
kommer att ses som ansvarslöst. 

 ” Vi har vant 
oss vid att 
acceptera 
den mänsk-
liga faktorn 
som en för-
klaring till 
olyckor. Vi 
tillåter inte 
i samma ut-
sträckning 
att maskiner 
gör fel.”
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världens   
bästa lyssnare
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å gården mellan husen som tillhör Saabs nyaste 
verksamhet Medav i Uttenreuth norr om Nürn-
berg står antenner i olika storlekar och former. 
Det är här Medav utvecklar och säljer sina 
världsledande produkter inom Communication 

Intelligence, COMINT, alltså insamling och analys av radio-
kommunikation. Tekniken, som baseras på över 30 års egen 
utveckling, gör det bland annat möjligt att uppfatta, analysera 
och rapportera radiotrafik från fordon, flygplan, fartyg, ubåtar 
och fasta anläggningar på land. Kunderna använder produk-
terna både strategiskt och taktiskt inom framför allt polis, 
militär och underrättelsetjänst. 

i november förvärvade Saab Medav som ett led i företagets 
strategi att växa inom det så kallade Signal Intelligence-
området, SIGINT.

– Tillsammans med våra produkter blir Saabs produktport-
följ inom signalspaning mer komplett, säger Dr. Hans-Joachim 
Kolb, vd, grundare och tidigare ägare av Medav. 

Antennerna på gårdsplanen gör det möjligt för Medav 
att testa ny mjukvara på liknande antenner som kunderna 
använder. 

– Signalen snappas upp av olika sensorer, som antenner för 
olika frekvenser, säger Ulla Uebler, biträdande avdelningschef 
på marknadsavdelningen.

Signalen tas sedan emot i tuners och avkodas och processas 
automatiskt av algoritmer. Resultatet lagras i en databas där 
mjukvara automatiskt utför en rad olika analyser. 

– Operatörer på till exempel fartyg kan också göra manuella 
analyser, men vi strävar efter att automatisera arbetet så långt 
som möjligt för att frigöra operatören för mer kvalificerade 
uppgifter, säger Ulla Uebler.

Data från olika källor kan sedan kombineras genom så kall-
lad Intelligence Fusion, och visualiseras i ett integrerat system. 
Här finns även funktioner för översättning och trafikanalys för 
att hitta mönster. 

Resultatet från analyserna skickas automatiskt vidare till 

med en teknik som låter kunden lyssna passivt utan risk för 
att själv bli upptäckt har tyska medav snabbt blivit världs-
ledande inom sitt område. när saab förvärvade företaget i 
november blev produktportföljen inom signalspaning mer 
komplett. spirit har hälsat på i labbet norr om nürnberg.
text & foto: Ola Jacobsen

P

• radio Monitoring  
mottagare och analysverktyg för både strategisk och taktisk 
radioövervakning.  

• Channel sounding 
analysverktyg för hur radiovågor beter sig i olika komplexa miljöer, som i 
städer eller inne i byggnader.  

• intelligence Fusion 
data från olika källor sammanställs och visualiseras i ett integrerat system. 
Här finns även funktioner för översättning och trafikanalys för att hitta 
mönster.  

• training/support 
På alla produkter. 

• teknisk forskning och utveckling 
Framför allt inom radio monitoring och intelligence Fusion. 

• Automotiv 
ickeförstörande analys av delar och system för fordonsindustrin. 

prODuKter

u

Utvecklingsingenjörerna testar ett nytt filter i hårdvarulabbet. 
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operatörer, som också kan 
skapa egna rapporter innan de 
presenteras för beslutsfattare. 
Sedan sluts cirkeln med ett 
nytt uppdrag. 

Med hjälp av antenner 
på flera platser kan Medavs 
kunder positionera signaler 
med hög noggrannhet. Ett 
uppdrag kan till exempel vara 
att undersöka om det förekom-
mer verksamhet i ett visst 
område. 

– I det scenariot kan 
våra produkter bland annat 
positionerna och klassificera 
signalerna, och visualisera 

användningsmönster, säger Ulla Uebler. 

De militära kunderna finns framför allt inom luft- och 
sjödomänen, både under och över vattenytan. 

– Vår teknik låter kunden lyssna passivt, utan att själv 

sända något som röjer dennes position. Men det som gör våra 
produkter unika, förutom ledande prestanda, är den skalbara 
och modulära designen. Därför kan kunden plocka ihop precis 
vad den behöver och också enkelt lägga till förmågor i efter-
hand genom uppdateringar eller genom att köpa ny mjukvara, 
säger Dr. Hans-Joachim Kolb.

Medav satsar omkring 20 procent av sin omsättning på forsk-
ning och utveckling. Den senaste satsningen är ett helt nytt 
utvecklingslaboratorium för hårdvara. 

– För att få ut det mesta av signalen från antennerna ska 
vi utveckla vår egen mottagningshårdvara, säger Dr. Hans-
Joachim Kolb. 

i labbet arbetar fyra unga ingenjörer. De är ett direkt resultat 
av Medavs samarbete med det tekniska universitet Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

– Många av våra anställda kommer från våra gemensamma 
forskningsprojekt med universiteten. Vi har en hög utbild-
ningsnivå, även för ett utvecklingsintensivt teknikföretag. Sex 
disputerade personer arbetar här, säger Dr. Hans-Joachim Kolb. 

Förutom partnerskap med flera universitet har Medav även 

dr. Hans-Joachim Kolb, vd, grundare 
och tidigare ägare av medav. 

ingenjörerna thomas Haller och Frank langmann arbetar med att ta 
fram en ny mottagare i det nya hårdvaruutvecklingslaboratoriet.
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sigint: signal intelligence, signalspaning, ett brett begrepp som innefattar 
bland annat COmint.  

COMint: Communication intelligence, analyser gjorda av radiokom-
munikation mellan fartyg, u-båtar eller handhållen radio. Här ingår att 
hitta, riktningsbestämma, klassificera och avkoda signaler för att därefter 
analysera både innehåll och trafikmönster. 

medaV:s produkter inom COmint kan användas både taktiskt för att skapa 
en lägesbild och strategiskt för att analysera ett skeende.

genom att kombinera affärsområde electronic defence systems verksam-
het inom elint, alltså spaning mot radarsignaler, med medavs COmint-
system kan saab nu skapa kompletta sigint-system, som är mycket 
efterfrågade framför allt för flygande plattformar av typen airborne early 
Warning and Control och multi mission aircraft, men också för dedikerade 
sigint-flygplan.

signAl intelligenCe

ett advisory board med medlemmar med erfarenhet från polis, 
militär och underrättelsetjänst.

– De hjälper oss att spetsa vårt erbjudande och verkligen ta 
fram vad som efterfrågas av marknaden. 

Just nu pågår intensiv utveckling av produkter inom Direc-
tion Finding and Geo Localisation inom Medav. Målet är att 
kunna arbeta med ännu fler sensorer och samla data från 
sensornätverk för att öka prestanda och tillförlitlighet. 

Tekniken kallas också för passiv radar och tillsammans 
med affärsområde Electronic Defence Systems söker bolaget 
synergier med andra delar av Saab. 

efter förvärvet i november är bolaget mitt i integrationspro-
cessen med resten av Saab. Det handlar om att förklara COM-
INT och hur det kan passa in bland Saabs övriga produkter. 

– Vi pratar med produkt-, forsknings- och marknadsavdel-
ningar för att utbyta idéer och processer. Med Saabs resurser 
och globala närvaro med marknadsområden finns det stora 
möjligheter att skala upp Saabs erbjudande inom COMINT, 
säger Hans-Joachim Kolb.  

grundat år: 1982.

Antal anställda: 76 personer.

Kärnkompetens: radio monitoring, Channel sounding, intelligence Fusion, 
training/support, automotiv.

roll i saab: Kompletterar portföljen inom sigint med världsledande teknik 
för COmint.  

lokalisering: Uttenreuth och ilmenau i tyskland.

Omsättning: 150 miljoner kronor 2012.

MeDAV

Utvecklingsingenjören ralf Hofmann 
testar att hela systemet fungerar innan 
det levereras till kund. 

Klockan tolv samlas de anställda i kafeterian 
på andra våningen för att äta lunch. 

antennbilen används för att undersöka 
hur radiosignaler beter sig stadsmiljö.

På morgonen bokas lunchen med små lappar. rätterna 
värms sedan i 45 minuter i den speciella ugnen.
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u träffar någon på flyget som delar ditt vinintresse, 
precis har besökt din favoritstad, brukar spela på 
samma golfbana eller håller på med samma idrott. 
Av en händelse ska ni bo på samma hotell och 
bestämmer er för att ta en öl i baren samma kväll.

Är det början på en givande vänskap eller en första kontakt 
i ett försök att så småningom rekrytera dig som spion?

Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab, arbetar 
med att sprida medvetenhet kring den här sortens frågor. 
Han vill att alla Saab-medarbetare ska förstå att det finns ett 
intresse för företaget, utan att för den skull bli paranoida.

– Det är skillnad mellan att vara extremt misstänksam och 
att vara sunt ifrågasättande, menar han. 

i dagens högteknologiska värld är information hårdvaluta, 
inte minst i försvarsindustrin. Saabs höga tekniska kompetens, 
politiska drivkrafter i valet av försvarssystem, de stora sum-
mor som det ofta handlar om och en affärs säkerhetspolitiska 
påverkan samverkar till att göra företaget intressant för både 
konkurrenters omvärldsbevakning och andra nationers 
underrättelsetjänster.

– Om det handlar om en underrättelsetjänst finns det ofta 
stora resurser och hög kompetens inom både teknisk inhämt-
ning och signalspaning, men även human intelligence, alltså 
kontaktförsök i syfte att rekrytera individer.

När det gäller denna typ av kontakt är det väldigt vanligt 
att man tänker att det inte är något som kan hända en själv, 
eftersom man sällan ser sig själv som en nyckelperson. Men 

Hjälp inte spionen  
lägga pussel

d

det är många som är nyfikna på saabs verksamhet, och 
alla har inte rent mjöl i påsen. Underrättelsetjänster lägger 
pussel. se till att du inte släpper ifrån dig din bit.
text: Henrik Harr illustration: Chrissie abbott

måltavlan behöver inte vara en chef eller en projektledare, me-
nar Benny Krönfeldt. En assistent eller en systemadministratör 
är minst lika intressant. För att inte tala om ingenjörs kåren, 
där företagets know how finns. 

– De är ute efter någon som de tror är rekryteringsbar, som 
de kan bygga upp en långvarig kontakt med. Och de flesta som 
arbetar i ett företag som Saab sitter på information som på 
något vis är intressant för en konkurrent.

Benny Krönfeldt brukar säga att ”det finns inga vänner, det 
finns bara intressen.” Det kan låta hårt, men så är det, menar 
han. Han vill också avdramatisera den gamla romantiska 
bilden av underrättelseofficerare som ser ut som James Bond 
och glider omkring i smoking.

– Underrättelsebranschen är en bransch som alla andra. De 
som jobbar där går till jobbet varje dag precis som vi går till 
våra. Det är bara det att deras jobb inte är bra för oss. Det är 
till väldigt stor skada för oss om de lyckas.

Hur kan man då skydda sig mot både oavsiktligt ”läckage” av 
information och rena rekryteringsförsök?

– Det bästa är helt enkelt att vara medveten. Om man 
förstår hur underrättelseinhämtning går till och vilka 
metoder som används är det lättare att skydda sig, säger 
Benny Krönfeldt.

I praktiken handlar det till exempel om att inte bära med 
sig överskottsinformation på resan, vare sig i datorn eller 
på papper. Och att aldrig lämna informationskällor utan 
uppsikt, även om det innebär att man måste ta med sig alla 
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papper, datorn och mobilen när man går på toa.
Man ska heller inte sitta och prata om jobbdetaljer i offent-

liga miljöer, som till exempel på flygplatser, på tågstationer, i 
flygplan eller i baksätet på en taxi eftersom man aldrig vet vem 
som lyssnar. 

en rekommendation till anställda är också att vara restriktiv 
med vilken information man lägger ut på sociala medier, och 
aldrig skriva om vad man gör när man reser i tjänsten.

– Sådant underlättar för någon som vill ta kontakt med just 
dig. Om de vet vilket hotell du bor på, och mellan vilka datum, 
blir det lättare för dem att ta en till synes slumpartad kontakt. 
Har de dessutom lyckats skapa sig en god bild av vem du är 
på grund av att du varit frikostig med personliga detaljer ökar 
deras chanser att lyckas. Tänk på att bara för att något inte är 

1.  du är på konferens och lämnar datorn/mobilen/papper utan uppsikt 
för att till exempel gå på lunch eller på toaletten. det tar inte lång tid att 
installera ett spionprogram i någons dator eller telefon.

2.  du skickar dokument och e-post okrypterat.

3.  du pratar bredvid mun i offentliga miljöer. ”svenska är inte ett krypte-
rat språk”, säger benny Krönfeldt. Och det går alltid att spela in och 
översätta i efterhand.

4.  du använder andra Usb-minnen än saabs egna krypterade och riskerar 
därmed att få in skadlig kod.

5.  du ser fram emot en utlandsresa och lägger ut detaljer kring den i  
sociala medier.

5 risKAblA situAtiOner direkt hemligt, behöver det inte vara lämpligt att skriva om det 
på Facebook.

benny Krönfeldt gör sig dock inga illusioner om att en 
 modern, global koncern som Saab skulle kunna bygga vatten-
täta skott mot yttervärlden. 

– Det är helt enkelt inte möjligt och inte heller önskvärt. 
Marknadsföring, mängden anställda, behovet av att kom-
municera med medarbetare över hela världen, antalet datorer, 
telefoner och dokument gör att vi aldrig kommer att kunna 
skydda vår information till 100 procent. Men vi kan se till att 
göra det så svårt som möjligt för konkurrenter, underrättelse-
tjänster och andra obehöriga. Varje medarbetare är här lika 
viktig. Alla har ett personligt ansvar att hantera informationen 
på ett säkert sätt.

Avslutningsvis understryker Benny Krönfeldt att 
informations flödet är viktigt för Saab och att säkerhets-
avdelningen inte på något vis vill förhindra marknadsföring 
eller kommunikation, vare sig internt eller externt. Däremot 
måste alla anställda förstå att skydda det skyddsvärda  
–  informationen, som är kritisk och som gör oss unika. 



20   spirit 2.2013

en dag på …

är Veronica Falk Nilsson var barn kunde hon 
cykla över gärdet ner till badet i Gamlebyviken. 
Nu har Barracudas anläggning vuxit så mycket 
att hon måste följa skogskanten för att komma 
till badet. Företaget som började som tillverkare 

av fisknät på 1950-talet är i dag världens främsta leverantör 
av maskeringsutrustning och den näst största arbetsgivaren i 
Gamleby. 

Veronica Falk Nilsson arbetar som gruppledare inom 
kamouflagekonfektion, alltså mjuka kamouflageprodukter 
som nät och dräkter. Rollen, som både innehåller sömnad, 
avsyning, paketering, arbetsledning och annan administra-
tion, passar henne som handen i handsken. 

– Jag trivs med att ta beslut. Jag tycker om när det är fart 
och det händer grejer. Och så tycker jag om att sy och syr 
mycket hemma. Så mixen här passar mig perfekt, säger 
Veronica Falk Nilsson.

Kunder i omkring 50 länder använder idag Barracudas 
produkter. Flera av dem är helt unika i världen, med egenska-
per som få kan mäta sig med. 

– Även om jag inte tänker på det dagligen så jobbar vi med 
produkter som hjälper våra kunder att undvika att upptäckas 
och bekämpas. 

en trend de senaste åren är att näten som kunderna beställer 
blir större och större. Det handlar om så kallade ULCAS-nät, 
Ultra Lightweight Camouflage System, ett kviltat material som 
består av en smidig textilväv och en stansad plastväv. ULCAS 
är lättare och fastnar inte i utrustningen. Materialet sänker det 
skyddade objektets radarsignatur och eftersom det även dämpar 
värmestrålning minskar det risken för att bli upptäckt av IR-
sensorer. Dessutom skapas en bättre arbetsmiljö under nätet. 

– Om det är riktigt varmt är även ett par graders svalka 
mycket värt, säger Veronica Falk Nilsson.

Den verksamhet som på 1950-talet började med innova-
tionen att göra fisknät lättare och mer effektiva genom att 
använda heldragen nylontråd, har idag utvecklats till världsle-
dande inom signaturanpassningsmateriel. Barracudas produk-
ter används av kunder över hela världen för att dölja personer, 
fordon, fartyg och annan utrustning inom bland annat visuellt 
ljus, IR och radar.

barracuda
På barracuda-anläggningen i småländska gamleby tillverkas nät som gör det 
möjligt att kamouflera allt från människor till stora fartyg. gruppledaren Veronica 
Falk nilsson älskar när dagarna är hektiska och jobbet blir till en tävling.
text & foto: Ola Jacobsen

06.36 arbetsdagen börjar halv sju på produktionsgolvet bland  
maskinoperatörer och sömmerskor. 

N

3

i anläggningen i Gamleby har klockan passerat ett. Veronica 
Falk Nilsson har dragit upp ett jättestort ULCAS-nät på 
övervåningen för avsyning. 

Tillsammans med maskinoperatören Lukas Nilsson går de 
igenom nätet och kollar så att alla sömmar är okej. Sedan un-
dersöker de knytöglebanden, ett band med öglor som används 
för att spänna fast nätet. Innan de tafflar nätet, viker ihop det, 
undersöker Veronica och Lukas även garneringen, det översta 
stansade materialet. 
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gör: Världsledande avancerad kamouflageteknologi.

lokalisering: Huvudkontor i sverige, verksamhet i Usa och indien. Kunder 
i över 60 länder.

Antal anställda: 200. 

bArrACuDA, en AFFärsenHet inOM DynAMiCs

:
10.02 Produktionsstyrningsmöte. någon från varje avdelning träffas 
för att gå igenom dagsläget. Är det något som strular? Kan vi komma 

igång med någon produktion tidigare?
– Vi försöker hålla ner antalet möten och koncentrera dem så att de blir 
beslutsintensiva, säger Veronica. 

 ” När det måste sys ovanligt 
många nät per dag för att vi ska 
lyckas trivs jag som bäst. Då är 
det som en tävling, och att få 
med alla på det, det gillar jag.”

Slutligen lyfter de ner nätet i ett svep, en stor påse, och 
kompletterar med ett reparationskit och en manual på italien-
ska. Just det här nätet ska nämligen till Italien som en del av en 
leverans som upptar en stor del av deras tid just nu. 

när Veronica Falk nilsson började på Barracuda för tre år 
sedan kom hon in med mycket energi. 

– Det har gått ganska fort för mig. Först blev jag skift-
ansvarig och sedan gruppledare. Jag är en lagspelare, jag vill 
gärna att alla är med och att man får ett bra flöde i jobbet. Jag 
har spelat fotboll i många år och är dessutom trilling, så jag vet 
hur det är att vara nära med folk. Min personlighet gör mig till 
en ledare. 

De bästa dagarna på jobbet är de med extra mycket att göra. 
– När det måste sys ovanligt många nät per dag för att vi ska 

lyckas trivs jag som bäst. Då är det som en tävling, och att få 
med alla på det, det gillar jag. 

.
15.49 Här vid vådsömnadsstationen sys de färdigkviltade våderna 
ihop så att nätet blir så brett som kunden beställt. 

– den största skillnaden sedan jag började är att kunderna vill ha större och 
större nät. nu gör vi ibland nät på över 200 kvadratmeter. 

<
11.05 tillbaka på kontoret på produktionsavdelningen. Planerar och 
lägger upp arbetsordrar till sömmerskorna för de närmaste dagarna.

*
14.10 avsynar ett nät tillsammans med maskinoperatören  
lukas nilsson. 

– det är ett omväxlande jobb. Jag tycker om när det händer mycket så att 
jag får mycket att bita i.
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Kompetens och karriär

Nytänkande skapar rätt kompetens

saab lockade redan under 
studietiden och som nyutexaminerad 
civilingenjör lyckades martin 
Johansson snabbt knipa en 
anställning. efter flera års studier 
inleddes arbetslivet med ytterligare 
en utbildning för att få den 
kompetens som tjänsten kräver.
text: maija mårtensgård Foto: Per Kustvik

d
et talas om ett talangkrig där arbetsgivare käm-
par om ingenjörernas gunst. Saab står inför stora 
rekryteringsutmaningar inom vissa områden. 
Förutom att företaget ska kämpa mot andra 
arbetsgivare om den tekniska kompetensen, har 

Saab höga och specifika krav på dem som rekryteras. Att vara 
civilingenjör räcker inte.

Då gäller det att tänka smart för att hitta rätt personer med 
rätt kompetens. Martin Johansson, nyutexaminerad civilin-
genjör i maskinteknik, blev i augusti förra året den förste att 
inleda sin tjänst som produktionstekniker med en utbildning. 
I sex veckor satt han i skolbänken igen, med betydligt mycket 
mer praktiskt arbete på schemat än på universitetet. Tillsam-
mans med Saabs nyanställda operatörer fick Martin lära sig att 
tillverka den produkt – passagerardörren till Airbus A400M – 
vars produktionsunderlag han skulle jobba med till vardags. 

– Om man inte har jobbat i produktionen kan man inte ha 
full koll på vad det arbetet egentligen innebär. För mig var det 
jättenyttigt att få prova på hantverket bakom, säger Martin. 

Utbildningen innehöll både praktiska och teoretiska 
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Nytänkande skapar rätt kompetens

saab har jobbat länge med 
employer branding – att 
marknads föra sitt varumärke som 
arbetsgivare gentemot poten-
tiella, nuvarande och tidigare 
anställda. i perioder med stort 
rekryteringsbehov är det extra 
viktigt att ge en bild av saab som 
en attraktiv arbetsgivare. Cecilia 
lantz jobbar med employer 
branding-frågor på saab.

Vad har Saab för rekryteringsbehov?

– Just nu söker vi främst systemin-
genjörer av olika slag. Vi har ett stort 
behov av personer som kan pro-
grammering och systemutveckling. 
dessutom behöver vi hitta personer 

som har lite mer erfarenhet än en 
helt nyutexaminerad ingenjör, de 
som har jobbat i 5-10 år. de har haft 
en bra arbetsmarknad de senaste 
åren, så konkurrensen är hård.

Hur jobbar ni för att hitta dem?

– ingenjörer som har jobbat lite 
längre är inte lika lätta att komma i 
kontakt med som de som fortfa-
rande studerar. de senare når vi via 
arbetsmarknadsdagar på universite-
ten, studiebesök och riktade event 
där vi berättar om vad vi kan erbjuda 
dem. På arbetsmarknadsdagarna 
gör våra ambassadörer, fem yngre 
ingenjörer från varje arbetsområde, 
ett bra jobb med att berätta om 

vilka möjligheter det finns för olika 
slags ingenjörer på saab. Vi har 
också tecknat samarbetsavtal med 
Chalmers och KtH.
när det gäller de mer erfarna 
ingenjörerna har vi exempelvis event 
i samarbete med Veckans affärer. Vi 
utser även varje år ”Årets teknik-
kvinna” som riktar sig till Young Pro-

fessionals, och 
försöker också 
nå dem via 
sociala medier 
och annonse-
ring. några 
exempel kan 
vara radioreklam 
och annonser i 
ny teknik.

Vad attraheras de potentiella 
medarbetarna av?

– många är intresserade av en 
arbetsgivare som kan erbjuda 
en internationell karriär. balans 
i livet är viktigt, och att man får 
stora utmaningar i sitt arbete. det är 
också många som ser ledarskapet 
som en viktig del när man väljer sin 
framtida arbetsgivare. Förutom detta 
ser vi att många tänker på saab som 
ett innovativt företag som lockar 
med spännande, högteknologiska 
produkter. 

Hur HittAr sAAb KOMpetensen?

moment. Martin fick lära sig verktygen från grunden, känslan 
i att borra ett hål och sätta dit en nit. När de sex kursveckorna 
var slut övergick utbildningen i praktik.

– Under en tvåveckorsperiod fick jag varva min vanliga 
tjänst med att jobba i produktionen. Det var häftigt att se hur 
viktiga insikter jag kunde komma till på så kort tid. Efter de 
här månaderna kan jag lättare förstå vilka problem som kan 
uppstå i produktionen och hur lång tid saker faktiskt tar. Och 
det är ju jättebra kunskap eftersom det är jag som gör produkt-
beskrivningarna och tidsplanerna, säger Martin.

Hantverk och praktik i all ära – lika viktigt är det att Martin 
via projektet har skapat kontakter med kollegorna på en annan 
avdelning. Genom att jobba tillsammans kan montörerna och 
produktionsteknikerna få en bättre förståelse för varandras yrken.

– Vi är ju människor, inte robotar, och att arbeta tillsam-

mans handlar mycket om kommunikation. Det är lättare för 
mig att gå till operatörerna med mina funderingar. Jag kan 
ställa rätt frågor och de kan komma med tydliga svar som jag 
förstår på ett annat sätt än tidigare. Det är som att vi pratar 
samma språk, säger Martin.

Att överbrygga avståndet mellan de olika avdelningarna är 
också en av huvudorsakerna till att Aerostructures har startat 
projektet. Martins chef Johan Stark är initiativtagare till 
satsningen och vill gärna jobba på samma sätt i framtiden. 

– Tidigare har många börjat som operatörer och sedan 
jobbat sig vidare inom företaget, men idag anställer vi oftare 
personer med högre teoretisk utbildning till produktions-
teknikertjänsterna. Nackdelen är att de i regel inte har någon 
praktisk erfarenhet alls. Vi behöver helt enkelt ge nyanställda 
ingenjörer förståelse för det praktiska arbetet när vi rekryterar 
direkt från högskolan, säger Johan, som hoppas att alla inom 
företaget ser projektet som positivt.

– Martin är ju den första medarbetaren som har gått den här 
utbildningen, men mig veterligen har det tagits emot bra av alla 
inom organisationen. Mitt mål är att ha en så mixad arbetsplats 
som möjligt, med tjejer och killar, äldre och yngre, och också 
människor med olika utbildningsbakgrund, men det är viktigt 
att alla respekterar varandras yrkeskunskaper. De som jobbar 
på verkstadsgolvet behöver inte oroa sig för att det här innebär 
att ingenjörerna ska ta deras jobb, att vi utbildar tjänstemän till 
operatörer. Det är snarare tvärtom. Vi vill skapa så bra förut-
sättningar som möjligt för både ingenjörerna och operatörerna 
– och så effektiva tillverkningsmetoder som möjligt. 

” Efter de här 
månaderna kan 
jag lättare för-
stå vilka pro-
blem som kan 
uppstå i pro-
duktionen och 
hur lång tid sa-
ker faktiskt tar”

Cecilia lantz
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Deep betyder ljus på hindi, ett passande 
namn på ett projekt som gör indiska 
tekniska gymnasieelever mer attraktiva 
på arbetsmarknaden. DEEP är ett CSR-
projekt (Corporate Social Responsibility), 
där Saab samarbetar med VKR & VNB 
Polytechnic College i byn Vijayawada för 
att ge teknikstudenter praktisk erfarenhet 
under utbildningen.

– Det finns ett stort kunskapsglapp 
mellan den kompetens som tekniska 
gymnasieelever har och vad de indiska 
och internationella företagen kräver. De 
flesta tekniska gymnasieskolor i Indien 
lär endast ut teori eftersom de inte har 
råd att köpa in dyra maskiner. Vi erbjöd 
25 elever möjligheten att läsa fyra tim-
mar extra varje dag, parallellt med sina 
ordinarie studier under det sista halvåret 
på utbildningen. Vi köpte in 3D svets-
simulatorer och CNC*-latemaskiner 

för 1,8 miljoner SEK så att eleverna får 
praktiska möjligheter att defacto lära sig 
det yrke de utbildade sig för ”på riktigt”, 
 säger Ulf Rudebark, från MA India som 
är ambassadör för projektet.

när ulf rudebark träffade pilotgrup-
pen för första gången var det ett gäng 
nervösa elever som tittade ner i marken. 
Idag har de inte bara lärt sig att hantera 
maskinerna, vilket kommer att ge dem 
ett försprång på arbetsmarknaden, de 
har även förbättrat sina engelskkunska-
per och har fått lära sig hur ett företag 
fungerar. När Ulf Rudebark kommer 
på besök nu är det 25 glada elever som 
kastar sig över honom för att kramas.

Vad ser du för positiva effekter av  
det här för Saabs del?

– Förutom att vi gör en samhällsinsats 
och hjälper ett fattigt land att för-
bättra utbildningen, så är projektet också 
positivt för Saab eftersom det har fått 
mycket uppmärksamhet. Den indiska 
utbildningsministern invigde vår skola 
och då blev det ett enormt medieuppbåd 
med journalister från både radio, TV och 
tidningar, säger Ulf Rudebark. 

Hur ser framtiden ut?
– För ungdomarna tror jag att den blir 

ljus. Ann-Marie Löf, vår projektledare för 
DEEP, har arbetat hårt med att säkerställa 
betalda praktikplatser för alla elever på 
bland annat Scania, Oriflame, Ashok och 
Avantel och vi har förhoppningar om att 
alla ska få fast anställning efter praktik-
perioden. Det pågår interna diskussioner 
om att sprida projektet vidare och just nu 
undersöks möjligheterna i bland annat 
Malaysia. Vi har även förhoppningar om 
att andra skolor i Indien ska ta efter oss. 
Efter invigningen blev vi inbjudna till Dilip 
Chenoy, CEO vid den statliga ”National 
Skill Development Corporation India”. 
Han satte upp som mål att, med vårt 
projekt som bas, erbjuda 100 000 indiska 
studenter samma möjlighet varje år. 

ansvarsfullt företagande

saabs representant Ulf rudebark fanns på plats 
när 25 elever fick sin examen vid VKr & Vnb 
Polytechnic College inför stolta föräldrar. nu väntar 
nästa steg inom saabs Csr-projekt deeP: praktik 
på bland annat scania, Oriflame, ashok och avan-
tel för samtliga studenter.

de första eleverna ser ljuset
De 25 gymnasiestudenter som har ut-
gjort pilotgruppen i saabs educational 
initiativ, Deep, i indien går en ljus fram-
tid till mötes. Från att tidigare enbart ha 
erbjudits teoretiska kunskaper har de 
nu fått ovärderlig praktisk erfarenhet.

deeP står för diploma employment enhance-
ment Program och är ett Csr-projekt. Projektet 
ingår i saab global innovation Program. Pro-
grammet är sex månader långt och utformat för 
att ge teknikstudenterna praktiska färdigheter 
inom både mjuka och hårda ämnesområden. 

OM prOJeKtet Deep

*CnC står för Computer numerical Control och är 
ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i 
tillverkningsindustrin.
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Personporträtt

Charlotte Moagi på saab i sydafrika leder förändringsarbetet som ska bidra till 
att företaget når upp till de krav på inkludering av samtliga medborgare som 
landets regering har satt upp. 
– Det är en stor tillfredsställelse att kunna ge något tillbaka. 

text: louise bodén

förändringsdirigent

 efter övergången från dåtidens 
apartheid till nutidens inkludering, 
har den sydafrikanska regeringen 
instiftat en rad åtgärdsprogram. Syftet 
är att integrera de människor som 
tidigare stått utanför för att få landet 
på fötter igen. Saab har startat en 
rad projekt för att vara en del av 
insatserna för att inkludera alla i 
samhällets utveckling.

– Personer med funktions-
hinder var några av de 
människor som tidigare 

diskriminerades på grund av att 
företagen inte var beredda att 
ge dem rimlig hjälp och stöd. 
Vi anställde nyligen elva per-
soner med funktionshinder 
hos oss, och de kommer att få 
all hjälp som behövs för att få 
full tillgång till arbetsplatsen. 
De kommer dessutom att få 
arbetsträning och placeras 
på lämpliga befattningar, 
förklarar Charlotte Moagi, 
Head of Transformation på 
Saab i Sydafrika.

saab är också delaktigt 
i flera skolprojekt, bland 
andra Friends of Education, 

som stöttar utbildningen vid utvalda 
skolor. Ett bra exempel på detta är skolan 
Masiphumelele. Idag fullföljer 80 procent 
av eleverna där sin skolgång, jämfört med 
30 procent innan stödet sattes in.

– Regeringen har infört handlingspla-
nen B-BBEE (Broad Based Black Econo-
mic Empowerment) för att övergången 
ska gå snabbare och för att hantera den 
sociala och ekonomiska obalans som 
skapades i landets förflutna. Det här 
programmet ska inte diskriminera vita 
sydafrikaner, utan i stället främja mång-
fald och inkludering, säger Charlotte.

– De allra flesta företag i Sydafrika, 
inklusive Saab, bestämde sig för att hör-
samma myndigheternas uppmaning att ta 
till sig idén bakom B-BBEE-programmet. 
Sedan vi bestämde oss för att påbörja det 
här arbetet har vi förbättrat vår BEE-
status genom att hela tiden sträva efter 
förändring i verksamheten.

 – Saab gör stora framsteg. Vi har nått 
nivå fem på B-BBEE:s niogradiga skala, 
där ett är den högsta rankingen. Flera 
åtgärder är på gång för att förbättra vår 
nuvarande status. Jag tycker om föränd-
ringsarbetet, det är en stor tillfredsstäl-
lelse att kunna ge något tillbaka, säger 
Charlotte Moagi. 

Aktuell: Head of transformation, saab south 
africa, Centurion.

Ålder: 35 år

utbildning: bse i kemi och biologi.

Familj: man och tre barn, 12, 11 och 7 år.

Fritid: läser böcker och går på gym.

läser: nyligen fick jag för första gången på 
länge tillfälle att sträckläsa en bok: endings & 
beginnings av redi tlhabi, som har ett eget 

radioprogram och skriver krönikor. läs den! en 
stark berättelse om hur det är att växa upp som 
flicka och ung kvinna i ett hårt utsatt område i 
Orlando, soweto.

Drömmar: Jag har ett stort engagemang för 
barns utveckling. min dröm är att kunna ge alla 
barn den utrustning de så väl behöver för att 
utvecklas. det handlar inte om lyx utan om sådant 
som är självklart för många; att ha pennor och 
böcker för att lära sig skriva och läsa.

CHArlOtte MOAgi
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Om två år ska 30 procent av saab i 
sveriges chefer vara kvinnor. Mång-
faldsarbetet går framåt – men allt för 
långsamt. Det visar halvtidsrapporten i 
projektet battle of the numbers. 

För ett år sedan uppgick andelen kvinnliga 

chefer inom saab till 21,6 procent. idag är 

andelen 23 procent. en ökning, men det 

krävs en hel del arbete för att nå målet att 

30 procent av saabs chefer i sverige ska 

vara kvinnor år 2015. därför är det arbete 

som saab lägger ner inom projektet battle 

of the numbers (bon) extra viktigt.

bon är ett projekt för tio storföretag 

som vill gå från 

ord till handling 

när det gäller att 

få fler kvinnor till 

operativa chefs-

positioner. Utöver 

saab deltar bland 

andra microsoft, 

H&m, scania och 

ikea. genom ett 

antal workshops 

och diskussioner 

ska tio kvinnor på 

varje företag komma med konkreta förslag 

på hur deras respektive arbetsplatser ska 

kunna attrahera, rekrytera och utveckla 

fler kvinnliga chefer. 

För saabs del är förmågan att rekrytera 

kompetenta medarbetare en nyckel-

fråga för att nå företagets tillväxt- och 

lönsamhetsmål.

– 2015 ska vi ha nått målet med 

30 procent kvinnliga chefer på saab i 

sverige, men för att vi ska lyckas måste vi 

alla bidra och tillsammans arbeta för att 

utveckla mångfalden, säger mia nilsson, 

Head of employer branding. 

7 procent kvar  
till målet

mia nilsson, Head of 
employer branding

Samarbete som lyfter i Brasilien
en mötesplats där industri, akademi och offentliga organisationer kan samverka 
och utveckla ny teknik och nya produkter. Det svenska samarbetet med brasilien 
fortsätter att vara ett framgångskoncept för både saab och de två länderna.

det svensk-brasilianska innovations- och 

utvecklingscentret Cisb startade för 

drygt två år sedan och är en del av saab 

global innovation Program. idag har 

centret, som är neutralt och icke vinstdri-

vande, nio medlemmar – förutom saab 

bland andra scania och stora enso.

– syftet är att skapa så kallade ”triple 

helix projects” där industrin samarbetar 

med universitet och offentliga organisa-

tioner. På så sätt kan saab positionera 

sig som en trovär-

dig och långsiktig 

teknikpartner på 

den brasilianska 

marknaden, säger 

magnus ahlström 

som leder saab 

global innovation 

Program.

För närvarande 

har arenan ett 

50-tal projekt som är mellan idé- och 

genomförandesstadiet. 15 projekt har 

blivit godkända för finansiering från 

både sverige och brasilien med totalt 

70 miljoner svenska kronor. Projekten 

innebär bland annat utveckling av smarta 

elnät, feltoleranta system, it-säkerhet 

och konceptuell design av flygplan. 

det mediala intresset har varit stort. det 

senaste året har det skrivits 87 artiklar 

i brasilianska tidningar samt sänts ett 

längre inslag i tv om centret.

– brasiliens president dilma rousseff in-

vigde centret under statsminister Fredrik 

reinfeldts besök i maj 2011. sedan dess 

har också de brasilianska försvars-, indu-

stri- och forskningsministrarna visat stort 

intresse för utvecklingen av Cisb och för 

hur centret kan stärka relationen mellan 

länderna, säger magnus ahlström. 

magnus ahlström
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bilden berättar

Utställningen Paris air show jubilerade i år då den arrangerades för 50:e gången. saab deltog första gången 
1957 och i år var företagets deltagande större än någonsin. Produkter och förmågor visades i en paviljong 
och på en utomhusyta på vardera 300 kvadratmeter. Utöver detta fanns ett chalet för luncher och möten. 
Under utställningen visade saab upp hela sin bredd inom flygområdet; stridsflyg, flygförsvar, övervakning och 
framtida lösningar inom kommersiellt flyg. temat för årets utställning var ”breaking the thought barrier”, det 
vill säga hur saab på ett unikt sätt tillgodoser behov och passerar hinder med sina produkter och system.
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Online gaming är en växande jättein-

dustri. Och säkerhetskraven ökar inom 

hela branschen. samtidigt är kunderna 

kräsna. det ska vara lätt att spela när 

som helst och hur som helst med sin 

dator, mobil eller surfplatta. samtidigt 

kan man genom spelen komma åt mycket 

pengar och myndigheterna kräver hög 

säkerhet och skydd mot penningtvätt och 

terrorfinansiering. 

med sin långa erfarenhet av att 

säkerhetsgranska militära plattformar för 

krypto och it har saab ett unikt läge i den 

unga industrin. 

– det är kunskapen om hur man 

säkerhetsgranskar militära system som 

vi nu använder i de här nya affärerna, 

säger Jonas stewén, teknisk säljchef för 

informationssäkerhet på Combitech. 

Det finns två tydliga kundsegment inom 

online gaming; myndigheter och spelope-

ratörer. För myndigheterna handlar det om 

att granska att spelen följer regelverket. 

att dragningarna sker enligt reglerna, att 

vinstplan och slumptal är genererade på 

ett korrekt sätt, hur koden ser ut och hur 

systemet fungerar som helhet. 

– Vi har stor erfarenhet av att sä-

kerhetsgranska brandväggar, VPn och 

smarta kort enligt it-säkerhetsstandarden 

Common Criteria. myndigheterna har 

ansvar för att ställa krav som motverkar 

terrorfinansiering och penningtvätt 

och det är vår uppgift att 

granska om operatörerna 

lever upp till kraven, 

säger Jonas stewén. 

För speloperatörer 

handlar  affären mer om 

konsulttjänster inom säkerhetsområdet. 

– Vi gör bland annat penetrationstest 

för att få en statusbild av hur säkerheten 

ser ut i systemet. incidenter som inte han-

teras kan växa till en kris, så vi övar också 

med operatörerna inför större händelser 

och it-incidenter, säger Jonas stewén. 

idag är Combitech godkända för att 

utföra säkerhetsgranskningar av online-

spel på isle of man, malta och i sverige, 

men företaget väntar på att bli godkänt på 

flera andra marknader.

i europa har danmark avreglerat spel-

marknaden. alla operatörer som uppfyller 

kraven får erbjuda spel till danskar och 

den danska staten beskattar spelen. i 

kölvattnet av den ekonomiska krisen är 

flera andra länder på väg att göra samma 

sak. 

– det blir en mer transparent marknad 

när länder tar det här ansvaret 

själva, eftersom länderna 

ställer högre krav på 

speloperatörerna. 

det innebär också 

en möjlighet 

för oss att säkerhetsgranska operatörerna 

efter respektive lands regelverk, säger 

Jonas stewén. 

inom online gaming är det också stort 

fokus på Usa just nu, som håller på att 

legalisera onlinespel igen, delstat för 

delstat. många operatörer söker ameri-

kanska licenser. 

– Online gaming är globalt, men extra 

stort i europa, Usa och delar av asien, 

som singapore, malaysia och Kina. 

det skulle vara intressant att ta lokala 

kontakter via saabs marknadsområden, 

både med reglerande myndigheter och 

speloperatörer. med vår bakgrund och 

kunskap om säkerhetsgranskning har 

vi en unik möjlighet här, säger Jonas 

stewén. 

Militär teknik säkrar spelbranschen
snabba och stora pengaflöden i kombination med krav på att förhindra terror finansiering  
och penningtvätt ställer höga krav på säkerheten i systemen.  genom att använda kunskap från 
säkerhetsgranskning av militära kryptosystem tar  Combitech nya affärer inom online gaming.

” Med vår bakgrund och kunskap om säkerhets-
granskning har vi en unik möjlighet”

Vid en granskning av ett spel kontrolleras att 

• Spelet följer regelverken

• Spelarna skyddas

• Dragningar sker enligt regelverket

•  Vinstplan och slumptal implementeras på ett 
korrekt sätt

•  Programmeringskoden är korrekt skriven och 
att den inte innehåller några svagheter

sÅ grAnsKAs spelen


