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6 slutet för störande vindsnurror?
radarabsorbenter på vindkraftverk och piloter som får 
hjälp med sin pappersbörda samtidigt som passagerare 
kan sitta bekvämare i stolar av e-leather – tack vare ny 
teknik från saab.  

10 ett ansvarsfullt företagande
Funktionen Corporate responsibility tar ett samlat 
grepp kring saabs arbete med ansvarsfrågor inom etik, 
samhälle och miljö. likii special Unit i Kenya är bara ett 
av många pågående projekt.

22 ledarskap över gränserna
ett av saabs prioriterade områden är ledarskap. Här 
resonerar tre medarbetare om att leda internationella 
team och vilka kulturella utmaningar det innebär. 

26 grottdykaren
Projektledaren trevor bate i adelaide, australien, hämtar 
energi och insikter från sin hobby. grottdykningen 
stärker honom som ledare. Just nu jobbar han inom ett 
stort projekt med den australiska marinen.  
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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

7 spaning nära vågtopparna
Övervakning av stora områden till havs och teknisk 
bevisning som håller i domstol. det är två av de krav 
som saab 340 msa uppfyller. 

på omslaget: Jonas rakgolela gör iordning rullar med komponenter till en 
maskin som färdigställer kretskort som ska användas i det eldlednings-
system som saab tillverkar i sydafrika. 

19 Redo för det värsta
Följ med på en dag med tuffa övningar under kursen 
deployment ready. Under två dagar pressas delta-
garna hårt, allt för att lära sig undvika just de farliga 
situationer som de övar på. 
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Redaktionen har ordet

ur ser din vardag ut? Sitter du vid ett 
skrivbord, reser mellan möten eller utför 
beräkningar och tester? En grupp Saab-
medarbetare fick en vanlig höstdag lämna 
sin bekvämlighetszon för att gå kursen 

Deployment Ready och förbereda sig för uppdrag i andra 
länder. På sidan 19 kan du läsa om deras övningar och 
prövningar. Genom att tänka ”i värsta fall” fick de lära 
sig att hantera en ny vardag där andra situationer kan 
uppstå. 

på training & simulation är det vardag att tänka och 
öva på extrema situationer. Även här handlar uppdraget 
om att genom träning och simulering, som ligger så nära 
verkligheten som möjligt, förbereda militär och säker-
hetspersonal för skarpt läge. Följ Peter Booth under en 
ovanligt vanlig dag på kontoret i Orlando på sidan 24. 

Även på koncernledningsnivå anpassas strategier och 
planer för en tuff verklighet med bland annat minskade 
försvarsbudgetar i flera länder. På sidan 13 talar Saabs 
strategichef Dan Jangblad om nödvändiga förändringar 
och vägar till framgång. Viktiga nyckelfaktorer är nära 
och tidiga samarbeten med kund, att utnyttja synergier 
och att satsa på forskning och utveckling. 

Modularisering är ett arbetssätt som går helt i linje med 
att hitta synergier med andra områden och samtidigt 
anpassa sig till kundens behov. På baksidan kan du läsa 
mer om hur detta görs konkret för granatfamiljen. På 

nästa uppslag kan du även läsa om en annan smart pro-
duktutveckling; ett självförsvarssystem som är uppbyggt 
i moduler som enkelt kan bytas ut: ”Nästan som lego”, 
säger produktledaren.  

Det är produkter och lösningar som dessa som ska få 
Saabs affär att lyfta. En ljusglimt ser vi från Sydafrika där 
det bubblar av nya idéer om nya användningsområden 
för Saabs produkter. Läs mer om marknadsområdet 
Sub-Saharan Africa på sid 15 och missa inte sidan om hur 
Skeldar kan skydda noshörningar.

Organisationen med marknadsområden bär redan 
frukt och det intygar även medarbetarna i Sydafrika. Att 
vara på plats och komma närmare kunderna är avgöran-
de. Lokal närvaro innebär också att Saab engagerar sig 
mer i de samhällen där 
vi gör affärer. Läs mer 

om Saabs CR-arbete på 
sidan 10. 

Så det är business as 
unusual. Som vanligt 
alltså. 

Trevlig läsning!

Rustad för verkligheten

Maria Hökbåghe, 
Group Communication  

Chefredaktör Spirit

h

”Att vara på plats och komma  
närmare kunderna är avgörande.”
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teknik i världsklass

4   spirit 3.2013



 spirit 3.2013   5

ett flygplan designat på 1980-talet kan det vara svårt att 
värja sig mot moderna missiler. Med hjälp av dagens 
signalbehandling kan missiler nämligen skilja flygplanet 
från skenmål som fälls i fel riktning samt separerar för 
fort från det egna flygplanet.

– Tredje generations missiler måste luras genom att man 
skjuter skenmålen framåt. Det faktum att nästan inga strids-

i

smart teknik lurar missiler
estl* är ett effektivt självförsvarssystem som kan anpassas för olika hotbilder. 
dessutom är estl smart konstruerad i moduler så att den snabbt kan 
omkonfigureras ute hos användaren. det medger en enkel uppgradering så 
att även äldre flygplan får möjlighet att lura moderna missiler.
* enhanced survivability technology

text: mats Jansson  Foto: saab

flygplan klarar av det idag bidrog till idén bakom ESTL, säger 
Christer Zätterqvist som är produktledare på Electronic 
Defence Systems, EDS. 

 Hur kan man då tillföra ett flygplan eller en helikopter nya 
funktioner utan att modifiera dem? På EDS började man leta 
efter gemensamma nämnare för ”fixed wing”-flygplan. 
– Den gemensamma nämnare som vi hittade var att samtliga 
kan bära missiler. Vi såg därför till att kopplingen mellan 
ESTL och plattformen sker via missilkrokarna, förklarar 
Christer Zätterqvist och fortsätter:

– Vi gjorde ESTL enkel att byta ut och bygga om – nästan 
som ett lego. Kunden kan köpa till moduler och byta ut dem 
själv, på plats, på mindre än 30 minuter. Modulkonceptet, 
som gör att ESTL kan anpassas efter hotbild, är unikt på 

marknaden. 
I sitt standardutförande är ESTL en missilformad 

hållare med kapacitet för Saabs system för missil-
varning och motåtgärder. Så även om ESTL är en 

ny produkt är samtliga funktioner ”combat proven” 
på flygplan över hela världen. BOL, till exempel, är en 

världsledande fällare som har gett upphov till amerikanska 
marinens kravställning: ”BOL-like capability”. 
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•  BOL, en elektromekanisk fällare, som innehåller 160 skenmål som fälls för 
att hindra missiler från att låsa sig på målet. Förpackningar innehållande 
ett självantändande material rivs upp när de skjuts ut i luften och bildar ett 
moln av infraröd energi som har högre energi än flygplanet. För missilen 
blir skenmålet mer attraktivt än det avsedda målet. 

•  BOP som är en pyroteknisk fällare som kan skjuta iväg raketdrivna facklor. 
gaser från facklan tillför energi nog för att skjuta facklan framåt. 

•  MAW, ett missilvarningssystem som består av ett flertal sensorer som 
tillsammans upptäcker hoten i luftrummet. 

EstL i grunDutförAnDEt bEstår Av:
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Ny teknik

Läsplattor underlättar  
piloters vardag 
mängden papper som piloter behöver 

ha med sig i arbetet är fortfarande stor. 

men med hjälp av electronic flight bags, 

baserade på ipads, tas nu ett steg mot 

smidigare rutiner.

– det låter galet år 2013, men piloter 

bär fortfarande med sig tunga väskor, så 

kallade flight bags, med flygmanualer i 

pappersform. Förutom den uppenbara 

viktminskningen, gör electronic flight bags 

det enklare att söka rätt på information i 

manualerna samtidigt som det är lättare 

att hålla materialet uppdaterat utifrån nya 

revisioner, säger Jan andsäter, affärsut-

vecklare på support and services.

arbetet med electronic flight bags går 

framåt, men det är en lång process.

– i europa finns det ett enda flygbolag 

som är godkänt för att använda electronic 

flight bags fullt ut: amapola flyg, i sverige. 

i Usa har man kommit lite längre. För att 

få ett flygoperativt godkännande måste 

du flyga med både pappersversion och 

elektronisk 

version under 

en prövoperiod 

samt sätta upp 

en administra-

tiv organisation 

som säkerstäl-

ler att rätt 

data används, 

berättar Jan 

andsäter.

Övergången 

till electronic flight bags skyndas nu på 

med hjälp av surfplattor.

– Vi håller på och levererar en ipad-

lösning till saab 340- och 2000-operatö-

rer, bland annat till braathens regional, 

och kan även erbjuda vår lösning till andra 

flygplansplattformar. detta är en modifie-

ring i ett större paket med syfte att lyfta 

vår 340/2000-flotta in i ytterligare 25 år av 

drift, säger Jan andsäter. 

Problemet med vindsnurror 

som stör radaranlägg-

ningar kan snart vara 

ett minne blott, tack 

vare en produkt som 

utvecklats av saab i samarbete med 

energimyndigheten.  

– Utbyggnaden av vindkraft försvåras 

av att vindkraftverk stör radaranläggning-

ar. Vi kan ha en lösning, berättar roger 

Persson, saab Ventures.

test pågår med att belägga vindkraft-

snurrornas blad med ett radarabsorberande 

material som idag används inom flyget. 

Parallellt testas en annan lösning från 

flyget för isdetektering på vindkraftverk.

– Om man får is på vindsnurrors blad 

måste vindkraftverket stannas idag. men 

helst vill man ju slippa avbrott i elproduk-

tionen, exempelvis i februari när elpriset 

är som högst. genom att upptäcka is med 

saabs detektor kan avisningssystemet  

i stället slås på utan något stopp  

i produktionen. 

så liten besättning kan australiska flottans 

ubåtar av Collins-klass nu framföras med, 

jämfört med minst 64 personer på äldre 

modeller. detta tack vare ett nytt kontroll-

system, isCmms (integrated ship Control 

management and monitoring system).

 läs intervjun på sidan 26 med trevor 

bate, projektledare för att uppdatera 

kontrollsystemets plattform på australiska 

flottans sex ubåtar av Collins-klass.

Lätta, smarta och snygga nya säten i 340

De flygbolag som använder saab 340 
och 2000 kan nu uppgradera interiören 
med nya säten som är lättare, mer 
lättstädade och snyggare än sina 
föregångare. 

Kommersiella passagerarflygplan används 

flitigt och ett sätt att höja standarden i ka-

binen är att byta ut flygstolarna. saab har 

nu tagit fram en ny flygstol till saab 340 

och 2000, i samarbete med det brittiska 

företaget acro aircraft seating ltd.

stolarna, som är en del i ett större paket 

för att förnya flygplanen, väger cirka tio 

procent mindre än sina föregångare. För 

en saab 340 med 34 säten i sin vanligaste 

konfiguration, och saab 2000 med upp 

till 58, ger det en viktbesparing på totalt 

20-30 kilo. men den stora fördelen är att 

stolarna blir lättare att underhålla tack 

vare materialet e-leather, och att formen 

ger varje passagerare sex centimeter mer 

benutrymme jämfört med tidigare stolar. 

Smart material  
gör vindkraftverk 
effektivare

42
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på djupet/saab 340 msA
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nya säkerhetsbehov och ett tomt mellanskikt på marknaden banade väg för 
saabs senaste specialprodukt – övervakningsplanet saab 340 msa.

text: Henrik Harr  Foto: saab

spaning närmare 
verkligheten

u
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mvärlden förändras och 
vårt beroende av säkra 
sjötransporter, fiskenäring 
samt olja och gas har fått 
ökad betydelse.

För att effektivt övervaka de enorma 
områdena till havs krävs både att man 
ser långt över horisonten, att man färdas 
fort och att man kan ta fram teknisk 
bevisning som håller inför domstol. 
Allt detta möjliggör havsövervaknings-
flygplan, eller Maritime Surveillance 
Aircraft som det kallas internationellt.

Hösten 2011 bestämde sig Saab för att 
utöka sitt erbjudande på marknaden med 
just den här typen av flygplan. Siktet var 
inställt på den närmast tomma nischen 
mellan stora militära övervakningsplan 
och små ombyggda propellerplan med 
enkla sensorer. Svaret blev Saab 340 
MSA (Maritime Surveillance Aircraft) 
– en flygande övervakningscentral i 
mellanklass som ställde både utvecklare 
och planerare inför stora utmaningar.

– Då fanns det många leverantörer 
som tillverkade små, enkla system och 
många som levererade väldigt stora 
och avancerade system. Men just det 
här mellanskiktet var i princip tomt, 
berättar Johan Rättvall, marknads- och 
försäljningschef på Support and Services 
på Saab.

När målet var spikat var det bara att 
sätta sig vid planeringsbordet och börja 

o

på djupet/saab 340 msA

skissa. Efter några inledande trevare 
till tänkbara kunder blev det tydligt att 
produkten var intressant, men att många 
hade upplevt problem med liknande 
system som visat sig inte fungera när det 
kom till kritan.

– Vi insåg att vi var tvungna att gå 
från PowerPoint-stadiet till någonting 
som vi kunde visa upp, säger Joakim 
Mevius, programchef för Special Mis-
sion Aircraft på Support and Services i 
Linköping. Det ledde till att vi sent på 
hösten 2011 bestämde oss för att göra en 
investering och plocka fram ett flygplan 
som kunderna kunde se och ta på.

Sagt och gjort – en utleasad Saab 340 
köptes tillbaka från Northwest Airlines i 
USA och flögs över till Linköping där den 
blåstes ur, byggdes om från grunden och 
utrustades med ett integrerat missionsys-
tem bestående av spaningsradar, senso-
rer, kameror och laser för belysning av 
mål nattetid. Redan i juli året därpå var 
prototypen klar att visas upp för kunder 
på Farnborough Airshow i England.

– Det vändes verkligen ut och in på 
organisationen för att vi skulle hinna, 

säger Joakim Mevius. Och det visar på 
styrkan i verksamheten, att vi kan visa 
resultat när det verkligen gäller.

Förutom att addera en ny produkt 
till Saabs portfölj har utvecklingen av 
340 MSA inneburit ett kunskapslyft för 
teamen i Linköping. Saabs historia bygger 
annars på att det finns en kund och en 
specifikation, men nu fick utvecklarna 
själva fundera igenom vad de trodde att 
marknaden ville ha, och verifiera det med 
potentiella kunder under arbetets gång.

– Det som gör Saab unikt är förmå-

360-graders roterande 
sjömålradar och sar/isar-
radar som söker, identifierar 
och följer flera ytmål 
samtidigt.

radiopejl för att upptäcka nödsändare 
från fartyg och havererade flygplan.

taktisk radio för kommunikation 
med sjö- och luftfart, polis, militär, 
kustbevakning och sjöräddning.

[2008]

saabs omvärldsbevakning noterar att det finns ett 
tydligt marknadsfönster, en tom nisch, för mellan-
stora spaningsflygplan, som saab har tidigare 
erfarenhet av. 

bara att slippa hörselkåpor i kabinen blir en ny 
upplevelse för en del kunder.

utvECkLingsprOCEssEn 
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Så kom 340 MSA till 
resan mot det som skulle bli 340 msa 
startade i mitten av 90-talet när den japanska 
kustbevakningen beställde två stycken 
search and rescue aircraft baserade på saab 
340-plattformen. 

saab 340 tillverkades i 459 exemplar fram 
till 1998 och hade redan tidigare byggts om 
för militära spaningsändamål, främst som 
flygande stridsledningscentral med radarn 
erieye på ryggen. men där erieye-sensorn 
övervakar enorma områden behövde japanska 
kustbevakningen ett plan som låg närmare 
vattenytan och kunde upptäcka, identifiera och 
följa mål på nära håll.

– när japanerna kom tillbaka efter ett par 
år och frågade om vi inte kunde leverera två 
till, insåg vi att det fanns en nisch här, säger 
Johan rättvall, marketing and sales director på 
support and services på saab.

gan att plocka ihop helheten, menar 
Joakim Mevius, att kunna få ihop flyg-
plansintegration och systemintegration 
och leverera en totalförmåga. Det har 
alltid varit lite av Saabs signum, att om 
vi har sagt att vi ska leverera en viss dag, 
då gör vi det. Det märks på marknaden 
och vi får väldigt mycket respekt för det.

Med utmaningarna övervunna och ett 
vackert uppvisningsexemplar har 340 
MSA påbörjat sin marknadsföringsturné 
i Asien. I november fick flygplanet 

mycket uppmärksamhet i Dubai och i 
februari är det dags för Singapore. Flera 
andra länder ska också besökas under 
resan, många av dem nya bekantskaper 
som har fått upp ögonen för Saab tack 
vare MSA-projektet. Det kan vara länder 
i närheten av piratområden i Sydki-
nesiska sjön och små stater i Karibien 
som brottas med narkotikasmuggling. 
Länder som med fördel nu även får upp 
ögonen för annat som Saab kan leverera, 
som till exempel civil säkerhet och 
gränsskydd. 

i prototypens konfiguration finns plats för 13 
personer plus två piloter. mitt i kabinen finns en 
manöverkonsol varifrån en ensam operatör kan 
styra all utrustning, men det finns gott om plats 
för ytterligare en konsol om det skulle behövas.

– Om kunden är van vid att ha flera operatörer 
sätter vi bara in fler konsoler, säger Johan 
rättvall. Och om kunden vill ha längre räckvidd 
så installerar vi en extra bränsletank. Kunderna 
kanske vill ha plats för en bår, eller garderober 
för överlevnadsdräkter, och då får de det.

En titt på insiDAn

infraröd värmekamera och elektro-optisk 
sensor som ger gyrostabiliserade högupplösta 
färgbilder och video även i svag belysning.

[2013/2014]

Flygplanet genomför kunddemonstrationer och 
deltar på flygutställningar som Paris airshow, 
african aerospace and defense, dubai airshow och 
den kommande singapore airshow.

[2008/2009]

en fördjupad marknadsanalys visar på en stor 
affärsmässig potential baserat på utvecklingen i 
världen och konkurrenssituationen. initiala kontak-
ter med potentiella kunder tas.

[2011/2012]

saab beslutar att bygga ett flygplan för  
marknadsföring och för att kunna leverera på 
kort tid. leveranstid är identifierat som en stark 
konkurrensfördel.

marknadslanseringen sätts till Farnborough 
airshow i juli 2012, och en mycket kompakt tidplan 
sätts i verket. Första flygning sker den 21 juni och 
redan 17 dagar senare står flygplanet på plats i 
england.

Fotodokumentation kan vara avgörande 
som bevismaterial i en rättsprocess.

bekvämlighet i form av kaffe och toalett 
uppskattas av kunder som utför uppdrag 
på flera timmar.
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perspektiv

saab har under lång tid arbetat med ansvarsfrågor inom etik, samhälle, 
miljö och som arbetsgivare, men nu finns funktionen Corporate 
responsibility för att ta ett samlat grepp kring de här frågorna.
text: sara marczak Foto: saab

samhällsinvesteringar 
som gör affärsnytta

e flesta större företag arbetar med någon form av 
CSR, Corporate Social Responsibility. Begreppet 
rymmer frågor om affärsetik men handlar också 
om hur man som företag värnar om mänskliga 
rättigheter och bidrar till ett hållbart samhälle. 

Saab har valt benämningen CR för att förtydliga att det inte 
bara handlar om socialt ansvarstagande utan att hållbarhets-
arbetet ska genomsyra alla affärer som görs. Sedan den 1 juni 
2012 finns CR som en övergripande koncernfunktion. Marie 
Trogstam, som har arbetat på Saab i 13 år med bland annat att 
utveckla Saabs affärer med olika FN-organ, är chef för avdel-
ningen med uppdraget att ännu tydligare integrera ansvars-
frågorna och hållbarhetsarbetet i den löpande verksamheten. 

– Det är ett stort framsteg att vi äntligen har format vad vi 
som företag ska prioritera och förstärka för att satsa på nästa 

steg i vårt ansvar. CR handlar om att skapa win-win-situatio-
ner, det ska vara bra både för Saabs affärer och för det samhälle 
vi verkar i, säger Marie Trogstam.

Till potentiella kritiker som hävdar att CR är ett alibi för 
att kompensera affärer på politiskt och ekonomiskt komplexa 
marknader, ger Marie svaret:

– Vår övergripande målsättning är att Saab som ett för-
svars- och säkerhetsföretag kan bidra till säkrare samhällen, 
ekonomisk tillväxt och att skapa arbetstillfällen. Men det 
viktiga är att de investeringar vi gör i samhället också ska 
understödja vår affärsverksamhet. 

Arbetet har hittills fokuserat på att hitta en ambitionsnivå för 
CR-funktionen och definiera begreppet så att det blir relevant 
för verksamheten. Mängder med intervjuer har gjorts med 
chefer inom alla företagets områden för att få deras syn på de 

d

marie trogstam besökte i 
maj i år likii special Unit 

där hon tillsammans med 
lornah mwaniki delade ut 

böcker till barnen. 
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här frågorna. Så vad innebär då CR för Saab?
– Å ena sidan handlar det om en gedigen riskanalys när vi 

exempelvis går in i en ny marknad, å andra sidan handlar det 
om att visa på våra positiva bidrag. Sammanfattat alltså att 
minimera negativ påverkan och maximera positiv inverkan, 
säger Marie Trogstam.

En del av Cr-arbetet handlar om att initiera projekt med 
utbildnings- och ungdomsfokus. Ett sådant exempel är internat-
skolan Likii Special Unit i samhället Nanyuki i mellersta Kenya. 
Eftersom Saab är en viktig arbetsgivare på orten stödjer företaget 
också det lokala samhället genom att hjälpa barn och ungdomar 
med utbildning och utveckling av olika färdigheter. Likii Special 
Unit är en institution som tar hand om cirka 120 föräldralösa 
barn och barn med funktionsnedsättningar som blivit övergivna 
av sina biologiska föräldrar.

– Vi utbildar unga människor genom att tillgodose deras fy-
siska och emotionella behov. Genom det här stödet förmedlar 
vi samtidigt en positiv bild av Saab som företag. Vi har alltid 
våra uniformer på oss och berättar om vad Saab gör, inte bara 
i Kenya utan i hela världen, säger Brian Drummond, platschef 
inom Security and Defence Solutions på Saab i Kenya.

Lokalbefolkningen i Nanyuki har genom Likii Special Unit 
och flera andra pågående projekt i området fått en positiv bild 

• Affärsetik (föregå med gott exempel)

• Samhälle (lämna ett positivt bidrag till samhället)

• Miljö (minska miljöpåverkan och hitta lösningar på miljöproblem)

• Medarbetare (skapa en inspirerande arbetsplats)

Cr-OMråDEts fyrA pELArE 

alla saabs medarbetare förväntas följa ett antal riktlinjer som finns samman-
fattad e i uppförandekoden (Code of Conduct). denna hittar du på saabnet.

sAAbs CODE Of COnDuCt

• Saab är anslutet till FN:s Global Compact sedan 2011.

• Tio universella principer ska följas gällande arbetsvillkor, antikorruption, 
mänskliga rättigheter och miljö.

• Principerna har inkluderats i ramverket för Saabs egna etiska regler. 

• Första rapporteringen gjordes i april 2013.

fn gLObAL COMpACt

• Saabs Tekniska Gymnasium i Arboga, Sverige

• Attractive cities, Brasilien

• Take a girl child to work, Sydafrika

• Deep, Indien

• Project Relief, globalt

fLEr Cr-prOjEkt inOM sAAb

Projektet ”take a girl child to work” 
i sydafrika omfattar 30 tjejer mellan 
13 och 16 år som får besöka saab 
varje år. syftet är att visa på karriär-
möjligheter och fånga tjejernas 
intresse inför val av gymnasie-
utbildning. 

av Saab, och förknippar företaget med professionalism och 
omtanke.

– Saab bidrar med exempelvis läromedel och genom en 
fantastisk insats från vår egen personal på plats skapas förut-
sättningar för barn och ungdomar som annars skulle sakna 
varje möjlighet till utveckling, säger Marie Trogstam, som själv 
besökte Nanyuki i våras. 

på frågan om rollen som CR-chef på Saab skiljer sig från den 
på andra svenska företag svarar Marie:

– Jag är alldeles övertygad om att alla företag har sina 
utmaningar när det gäller att vara ansvarstagande. Telekom-
företagen har sina utmaningar med att kontrollera att deras 
teknologi inte används för exempelvis avlyssning och det är 
precis samma sak för Saab; vi måste säkerställa att vår tekno-
logi inte används på ett olämpligt sätt, utan i stället skyddar 
befolkningen. Vi måste fokusera på de frågor som är viktiga 
för oss, säger Marie Trogstam. 

 ” Det ska vara 
bra både för 
Saabs affärer 
och för det 
samhälle vi 
verkar i.”

marie trogstam

Läs mer  
på saabnet 

under  
Om oss
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gripen update

– Det vi gör nu är unikt, säger Lars-Erik 
Svedlund, programansvarig för Gripen 
E/F. Det är mindre än ett år sedan vi 
fick beställningen från svenska staten 
och vi har redan påbörjat både sam-
manbyggnad och provflygningar med 
provflygplanet 39-7. 

För att lyckas med detta har det 
krävts inlärning av nya program och 
arbetssätt. Man hade kanske kunnat tro 

att det skulle leda till 
sura miner, i stället 
har det varit precis 
tvärtom. Nästan alla 
har varit positiva 
och engagerade i att 
sätta sig in i det nya. 

– Jag tror att alla 
känner att detta är 

avgörande, inte bara för våra jobb, utan 
för att vi överhuvudtaget ska ha en flyg-
industri i Sverige. Vi måste helt enkelt 
jobba smartare än alla andra, konstate-
rar Lars-Erik Svedlund. Dessutom är det 
skoj att veta att det som vi gör just här 
och nu, är det bara en knapp handfull 
länder och företag i världen som klarar. 

En motiverande faktor är också att 
produktionen har startat. Det känns 
helt enkelt mer påtagligt och verkligt 
nu. Sammanbyggnaden av de första 
skrovdelarna till provflygplanet 39-8 
påbörjades före sommaren och både 
konstruktionsavdelningar och verk-
städer är fullt engagerade i att utveckla 
och tillverka komponenter till Gripen 
E. Som produktionsledaren Maria 

Benckert uttryckte 
det när verkstaden 
för Nit & Mek och 
Metallim började 
montera ihop beslag 
till landningsställen: 

– Jag ser fram 
emot att börja jobba 
med produktionen. 
Det har varit så mycket förberedelser, nu 
blir det verkstad! 

gripen e-projektet håller stentuff tidplan 
medarbetare från nästan hela saab är involverade i gripen e-projektet. 
närmare 1 500 personer samordnar nu sina styrkor för att hålla den 
stentuffa tidplanen. Faktum är att det har gått över förväntan. 
text: göran Carlzon Foto: saab

• 2014 sätts de olika Gripen E-byggdelarna 
samman till en komplett flygplanskropp.

• 2015 planeras den första provflygningen med 
39-8, det första planet byggt enligt gripen 
e-specifikationer.

• 2018 levereras enligt avtalet det första 
serieflygplanet.

viktigA MiLstOLpAr

Visste du att … 
… det inte bara är i saabs lokaler det kokar av verksamhet? att såväl aeronautics som 
eds, support & services och Combitech är engagerade känner många till, men avtal har 
dessutom träffats med fler än 30 större utvecklingsleverantörer. dessa bidrar nu också till 
att göra verklighet av gripen e.
– Vi satte som krav att de leverantörer vi jobbar med ska tro på projektet och därmed 
våga göra egna investeringar, berättar lars-erik svedlund, programansvarig för gripen 
e/F. Även här har vi blivit positivt överraskade av gensvaret. Hos många företag, både i 
sverige och utomlands, sker det just nu stora satsningar för att kunna leverera sina delar 
till gripen e enligt tidplanen.

redan till sommaren 2013, mindre än ett halvår efter tecknat avtal, påbörjades 
tillverkningen av komponenter till gripen e. Peter svensson, delprojektledare, står här 
bredvid ett stort vingkoppelspant som ska användas till ett av provflygplanen. Fler 
och fler avdelningar blir nu engagerade i konstruktion och tillverkning av komponenter 
och delsystem. 

testflygningar görs redan med det modifierade gripen d-planet 
39-7. Under 2015 får det sällskap av 39-8 och därefter de 
resterande två provflygplanen 39-9 och 39-10. Förutom verkliga 
flygningar görs mycket arbete i testriggar och simulatorer, något 
som både ökar säkerheten och minskar kostnaderna.   

lars-erik svedlund

maria benckert
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ågot av det som står allra högst upp på Saabs 
agenda i dag är ökad tillväxt, med anledning av 
den stagnerande globala försvarsmarknaden. 
Det är ingen nyhet att traditionella marknader 
krymper samtidigt som nya marknader snabbt 

växer fram. Samtliga av Saabs konkurrenter – särskilt euro-
peiska och amerikanska konkurrenter – vidgar sina erbju-
danden för att kompensera en svag utveckling på respektive 
hemmamarknader.

Dan Jangblad, strategichef, 
är på det klara med att det 
krävs svåra beslut för att 
se till att Saab fortsätter att 
vara framgångsrikt. Vissa av 
besluten har redan fattats.

– Vi förutsåg den här 
utmaningen för ett antal år 
sedan vilket gjorde att vi 
bestämde oss för att imple-
mentera en organisation med 
mycket större fokus på inter-
nationella marknader. Det är 
nyckeln till vår framgång. Nu 
behöver vi alla göra vårt bästa 

för att försäkra oss om att våra marknadsområden har den 
personal och det stöd de behöver, säger han.

parallellt har saab som mål att växa på den icke försvars-
relaterade marknaden. I det ligger ett viktigt arbete med att 
identifiera och fånga upp tillväxtmöjligheter i de områden som 
har  störst potential, konstaterar Dan Jangblad.

– Vår andel inom den icke försvarsrelaterade marknaden 
har växt under de senaste åren från cirka 15 procent av vår 
verksamhet till cirka 20 procent. Vi har unika tillgångar och 
synergier i vår portfölj vilket syns på flera områden, säger han 
och nämner Air Traffic Management.

– Via uppköpet av Sensis har vi nu en marknadsledande 
position i ett snabbt växande affärsområde, med en stabil 
tillväxt på fem procent per år. Combitech – våra teknikkon-
sulttjänster – har dessutom nästan fördubblats på tre år och vi 

saabs affärsplan innehåller nyckeln till företagets fortsatta utveckling 
och framgång i världen. men vilka är egentligen de viktigaste och största 
frågorna på saabs agenda? Hur ser vägen framåt ut? spirit har tagit del av 
saabs lednings syn på utmaningarna och recepten för framtiden.
text: malin sund   Foto: saab

N

Nyckeln till framgång  

Affärsplan

dan Jangblad

– saabs affärsplan visar vägen framåt

” Nu behöver vi alla göra vårt 
bästa för att försäkra oss om 
att våra marknadsområden har 
den personal och det stöd de 
behöver.”

u
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Affärsplan

tror på ytterligare tillväxt när den nordiska marknaden hämtar 
sig, framhåller Dan Jangblad.

Han talar också om behovet av att öka effektiviteten i företa-
get för att kunna investera mer i forskning och utveckling samt 
i kundnära aktiviteter. Kort sagt att säkra en kontinuerlig vinst 
för företaget – trots stora investeringar. 

– Många av våra kunder idag har inte möjlighet att finan-

siera utvecklingen av nya produkter och letar i stället efter ”off 
the shelf”-produkter. Det ställer större krav på oss på Saab 
att kunna öka vår andel av egenfinansierade forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Med det följer dessutom en större del sats-
ning på marknadsaktiviteter, säger Dan Jangblad och berättar 
om tankarna bakom finansieringen. 

Bland annat kommer effektivitetsförbättringar att imple-
menteras inom hela företaget, vilket enligt beräkningar ska 
frigöra 500 miljoner kronor vid slutet av 2014. Det är viktiga 

resurser som sedan kan läggas på forskning och utveckling och 
marknadsaktiviteter.  

En framgångsfaktor för Saab är också att identifiera en lanse-
ringskund redan under utvecklingsfasen av en produkt. 

– Vi blir mer och mer beroende av att ha en kund med tidigt 
i utvecklingen. Vi behöver öka samarbetet mellan våra mark-

nadsområden och våra affärsom-
råden för att identifiera lämpliga 
lanseringskunder för olika produk-
ter, säger Dan Jangblad som även 
ringar in personal och ledarskap som 
ett av de viktigaste fokusområdena 
för Saab. 

I september hölls en topp-
chefskonferens, som ett avstamp på vägen mot ett förbättrat 
ledarskap på Saab. Dan Jangblad summerar satsningen:

– Ledarskap är något som vi fokuserar starkt på i år, 
exempelvis genom att våra ledningsgrupper genomgått en ny 
ledarskapsutbildning med syfte att förbättra våra beteenden 
som ledare i organisationen. Att ha ett starkt och tydligt ledar-
skap är oerhört viktigt i vår strävan att behålla och rekrytera 
nya talanger.   

saabs andel inom den icke 

försvarsrelaterade marknaden 

har växt under de senaste 

åren från cirka 15 procent av 

företagets verksamhet till cirka 

20 procent.

den organiska tillväxten ska 

vara i snitt 5 procent per år 

över en konjunkturcykel.

rörelsemarginal efter avskriv-

ningar (ebit) ska ligga på cirka 

10 procent.

eget kapital/tillgångsration ska 

överstiga 30 procent.

205 10 30
Saabs långsiktiga finansiella mål i procent

” Många av våra kunder idag har inte möjlighet 
att finansiera utvecklingen av nya produkter 
och letar efter ’off the shelf’-produkter.”
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illförsikten märks tydligt när medarbetarna 
berättar om nya affärsmöjligheter, utmärkelser och 
idéer för marknadsområdet Sub-Saharan Africa. 
Nyligen tilldelades Saab utmärkelsen Bästa export-
företag 2013 av Handels- och industriministeriet 

i Sydafrika. De nya tiderna är påtagliga på Saabs campus i 
Centurion, nära Sydafrikas huvudstad Pretoria. Skottkärror 
med rivningsmaterial rullas ut och nya möbler bärs in.

– Det känns jätteroligt att vi är på banan igen och det ser 
ut som att organisationen här kommer att nå ett riktigt bra 
resultat nästa år, säger Lars Hedberg,  ekonomichef för Saab i 
Sydafrika.

Nya idéer, som förslaget att använda den obemannade 
flygfarkosten Skeldar och soldatpositioneringssystemet IMPI 
för att förhindra den olagliga tjuvjakten på noshörningar kan 
vara en av vägarna till framgång. En annan framgångsfaktor 
är den volymmässigt största produkten – och en bidragande 

anledning till nästa års lönsamhet – IDAS, ett integrerat 
varningssystem för helikoptrar och flygplan. IDAS 

varnar för olika typer av hot, som laser, radar 

saab-resan

i sydafrika ser man ljust på framtiden. Här har idén med marknads-
områden verkligen kommit till sin fulla rätt. närheten till kunderna 
har öppnat upp för nya affärsmöjligheter som annars aldrig hade 
upptäckts.
text & foto: Ola Jacobsen

t

framtidstro på 
saab i Afrika 

och inkommande robotar och skickar ut motmedel som 
avleder det inkommande hotet.

– Vi har fått en beställning på att leverera IDAS-systemet 
till den indiska arméns och flygvapnets nya avancerade 
lättviktshelikopter Dhruv. Just nu undersöker vi faktiskt olika 
möjligheter för att öka produktionskapaciteten, säger Leif 
Karlsson, operativ chef för Saab i Sydafrika.

Med sina 850 personer är verksamheten i Sydafrika Saabs 
största utanför Sverige. Förutom att driva marknadsområdet 
Sub-Saharan Africa utvecklar, tillverkar och säljer Saab 
sydafrikansk teknologi inom Electronic Warfare och Avionic 
och exporterar produkter till hela världen. Av dessa 
arbetar130 personer med att utveckla framti-
dens produkter och fortsätta utvecklingen 
av LEDS, landversionen av IDAS. 
LEDS, eller Land Electronic 
Defence System, upptäcker 
med hjälp av sensorer om 
någon mäter avstånd 

nere till vänster ligger saabs anläggning i 
Kap staden. Vy över lakeside och muizenberg, 
delar av Kapstadens södra förorter.

u
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saab-resan

till dig eller låser robotar. En 
levererad version, LEDS 50, 
rapporterar informationen 
till vagnchefen som då kan 
avfyra rök för att hinna 
göra en undanmanöver. I 
sin mest avancerade version 
kan LEDS på mindre än 150 
millisekunder upptäcka, fatta 
beslut och själv skjuta ner 
inkommande robotar innan de når målet. Små missiler avfyras 
och slår ut den inkommande roboten genom att explodera 
precis bredvid stridsspetsen. På det sättet oskadliggörs roboten 
utan att explodera, vilket minskar risken för skador både på 
det skyddade fordonet och på tredje part. Men utvecklingen 
kräver mycket resurser och just nu avvaktar Saab en partner 
för att slutföra utvecklingen.

– Många är intresserade av produkten och vi samtalar just 
nu med flera länders försvarsmakter. Om någon av dem går 
in med en beställning kommer vi att kunna få fram en färdig 
produkt att leverera, säger Lars Hedberg.

förutom Electronic Warfare och Avionic omfattar verksam-
heten en lokal Command & Control-enhet, med omkring 60 
medarbetare, som nästan är ensam leverantör till Sydafrikas 
försvarsmakt inom landdomänen. Dessutom utförs underhåll 
både i Centurion och i Kapstaden på militär materiel för 
armén och flottan. I Kapstaden arbetar Saab tillsammans med 
kunden på flottbasen i Simonstown och utför underhåll på 
fartygens utrustning.

– Vi har en bred produktbas och vill ytterligare växa inom 
områden som Air Traffic Management och Security, Field 
Facilities och traditionell support både i Sydafrika och i Sub- 
Saharan Africa för att skapa en balanserad tillväxt för företaget 
som helhet, säger Leif Karlsson.

saab har även verksamhet i  
Capricorn i Kapstaden. Här 
arbetar ett 50-tal personer med 
att dels utveckla och tillverka ut-
rustning för passiv signalspaning, 
som hjälper ubåtar och ytfartyg 
att upptäcka olika typer av 
spaning som sker mot dem. Den 
andra stora produkten är utrust-
ning för ELINT, alltså insamling 
och bearbetning av elektronisk 
kommunikation. Systemen är 
levererade över hela världen.

– Vi arbetar både direkt 
med ubåtstillverkare och så 
kallade Combat Suite Cont-
ractor, alltså de som utrustar 
ubåten, säger Warren Buckle, 
operativ chef för verksamhe-
ten i Kapstaden. 

En ny produkt från Saab 
i Kapstaden är ett varnings-
system för ubåtsspaning från 

luften. Systemet använder en sensor för grön laser som varnar 
ubåtar i undervattensläge för pågående ubåtsspaning från he-
likoptrar. Från taket på Saabs byggnad i Capricorn går det vid 
klart väder att se hela vägen till den sydafrikanska marinbasen 
i Simonstown. Marinbasen är hemmabas för både de fregatter 
och ubåtar som Saabs system används på.

– Det är värdefullt att vara så nära en av våra kunder. Precis 
som den svenska försvarsmakten har fungerat som referens 
för Saab i Sverige använder vi ofta den sydafrikanska marinen 
som referens vid internationella affärer, säger Warren Buckle.

i Centurion finns huvudkontoret för Saabs marknadsom-
råde Sub-Saharan Africa. Magnus Lewis-Olsson är chef för 
marknadsområdet och han är övertygad om styrkan i den nya 
säljorganisationen.

– De möjligheter vi har hittat i till exempel Tanzania och 
Botswana hade vi troligen aldrig identifierat om vi hade suttit 
i Sverige, så tanken med marknadsområden fungerar utmärkt 
här, säger Magnus Lewis-Olsson.

Enligt Chris Skinner, marknads- och säljchef, är marknads-
områdesstrukturen än mer motståndskraftig mot korruption.

– I flera av länderna inom Sub-Saharan Africa finns brister 
i statsapparaterna på olika nivåer. Det handlar om underskott 
inom administration, maktutövning och brist på demokrati. 

” Precis som den svenska för-
svarsmakten har fungerat som 
referens för Saab i Sverige 
använde r vi ofta den sydafri-
kanska marinen som referens 
vid internationella affärer.”

Hydrostatisk behållare som 
används för provtryckning 
och verifiering av antenner.

ronnie banjwa testar amplitud-dF-modulen, 
som ska monteras inuti en ubåtsantenn.
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Genom att arbeta lokalt själva i stället för via upphand-
lingskonsulter får vi bättre kontroll över vilka personer som 
företräder oss och hur de agerar. Att det dessutom handlar 
om skattepengar är ytterligare en anledning att se över antalet 
konsulter och satsa på egen personal i marknadsområdet, säger 
Chris Skinner.

brister i demokrati och fungerande strukturer för upphand-
ling av försvarsmateriel gör det svårt för Saab att sälja sina 
militära produkter i många afrikanska länder. I stället satsar 
man stort på säkerhet och stöd till bland annat FN. Bland 
annat driver affärsområde Security and Defence Solutions 
den brittiska arméns träningsområde i Kenya. Där tränas 800 
personer åt gången i sexveckorsperioder med Saabs tränings-
system för markstrid. I Mogadishu i Somalia underhåller 
Saab-personal FN:s 2 200 fordon.

– Det är ett besvärligt område att verka i och det är krä-
vande för personalen att arbeta där, men Saabs insats upplevs 
som väldigt positiv av både den svenska regeringen och FN, 
säger Magnus Lewis-Olsson.

I vissa länder kan Saab tänka sig att sälja militär utrustning. 
Till andra får man i stället satsa på till exempel civil säkerhet 
och Air Traffic Management, ATM, något som det finns ett 
mycket stort behov av i Afrika.

– Många andra försvars- och säkerhetsföretag har inte 
någon verksamhet här eftersom de gör misstaget att tänka att 

Huvudkontor: Centurion, sydafrika 

Omfattar 48 länder med väldigt olika kulturella, politiska och 
ekonomiska situationer. 

kontor: Kapstaden i sydafrika och nairobi i Kenya. 

sub-sAHArAn AfriCA

saab i sydafrika (saab grintek defence och saab grintek technologies). 
grunden till sgd (grintek) lades 1963.

Antal anställda: 850 personer.

kärnkompetens: Utrustning för electronic warfare för flyg, land och marin. 

Lokalisering: Centurion, nära Pretoria och Capricorn i Kapstaden, 
sydafrika. de olika verksamhetsdelarna i Centurion har nu flyttat samman i 
ett komplex på saabs campus. 

Omsättning: 1 miljard rand (ca 680 miljoner seK). 

sAAb i syDAfrikA

de inte kan sälja exempevis ett ATM-system till ett land som 
inte ens har el. Men man kan sälja allt här, det handlar om att 
se hela bilden och hjälpa kunden att hitta en bra lösning, säger 
Magnus Lewis-Olsson.

Även om många länder i regionen har stora behov och en 
stark tillväxt växer de från en väldigt låg nivå.

– Affärerna här kommer inte dra det tyngsta lasset i Saab, 
inte alls i samma nivå som vår verksamhet i Sydafrika är 
på väg att göra. I stället handlar det om att hitta lägen inför 
framtiden, säger Magnus Lewis-Olsson.  

stort ekofritt rum som används vid 
testning och kalibrering av antenner.

lucinda le roux och thwani malinga 
monterar komponenter på mönsterkort. 

Läs mer på 
nästa sida
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teknik som ursprungligen utvecklats för militär och säker-
hetspolitisk användning kan användas i kampen mot 
tjuvjakten på noshörningar. 

Den olagliga jakten på noshörningar växer för varje år. Från 
333 dödade djur 2010, ökade antalet till 448 och 668 under 
2011 respektive 2012. Under januari till september hittills i år 
har 760 noshörningar dödats i Sydafrika. 

Möjligheten att använda Saabs obemannade flygfarkost 
Skeldar och soldatpositioneringssystemet IMPI Blue Force 
Tracking Device, kan vara en av vägarna till framgång för att 
förhindra den olagliga jakten på noshörningar. Det hoppas i 
alla fall Saab i Sydafrika. 

Skeldarsystemet skulle kunna utnyttjas för att med 
bildöverföring i realtid hjälpa naturvårdare och rangers att 
kartlägga stora områden. 

IMPI, som ursprungligen utvecklades för att i realtid 
rapportera soldaternas positioner under insatser i svårtill-
gängliga områden, skulle även kunna användas för att hålla 
koll på noshörningarna. 

Realtidsdata om exakt var noshörningarna befinner sig 
skulle vara värdefullt för de grupper som arbetar med att 
skydda djuren från tjuvjägare.  

militärteknik kan skydda  
noshörningar från tjuvjägare
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Arbetsliv

n buss har frontalkrockat med två bilar i en 
kors ning och lagt sig på sidan. Sju personer är illa 
skadade.

– Snälla kan du hjälpa min man? Varför rör han 
inte på sig?

Inne i bussen är det kolsvart. Saabs medarbetare kämpar med 
att få ut de skadade ur det olycksdrabbade fordonet. Längst in 
sitter en hysterisk tjej och vrålar efter hjälp.

– Ta ut mig härifrån, jag vill inte vara här!
Kjell Törnroos kliver över ett sönderryckt säte och springer 

fram till henne. Snabbt konstaterar han att hon, trots paniken, 
mår bra och han skyndar vidare. Kjell har lärt sig att de som låter 
mest oftast är de som mår bäst. I stället tar han sig fram till en 
ung kvinna som ligger på rygg. Hon blöder från ett sår på magen 
och hennes puls är låg. Hon verkar vara allvarligt skadad och det 

Rustad för  
utlandsuppdrag

e

i takt med att saab gör entré på nya marknader i världen växer behovet av 
medarbetare som vill och kan arbeta i ett annat land. noggranna förberedelser 
och säkerhetsutbildningar är ett måste – exempelvis deployment ready 
training. Följ med på en dag av tuffa övningar och hård press.
text: sofia brattwall och malin sund  Foto: sofia brattwall

ett omkullvält tåg får agera buss i övningen där saab-medarbetarna ska få 
ut sju skadade civilpersoner efter en krasch med två bilar. 
– Jag blev förvånad över hur snabbt allt bandage och alla förband tog 
slut. Vi var tvungna att improvisera med våra egna kläder, säger Conny 
Fredriksso n, systemoperatör vid saab special Flight Operation i nyköping.

är viktigt att få ut henne snabbt. Efter att ha stoppat blödningen 
med ett tryckförband får Kjell Törnroos hjälp att bära ut henne.

Kjell jobbar som systemintegratör på Saab Medical Care 
Solutions i Östersund och det han just har genomgått är en av 
övningarna i Saabs Deployment Ready Training – en generell 
riskutbildning som omfattar scenarion som kan förekomma 
under utlandsuppdrag i riskländer. 

Vi befinner oss ute på Räddningsskolan i Rosersberg, norr om 
Stockholm. I två hela dagar drillas Kjell och de andra Saab-
medarbetarna från morgon till kväll. Innan ankomst har var 
och en guidats via Saabs interna Säkerhetshetsportal. Där listas 
exakt vilka steg de ska gå igenom inför uppdrag i olika länder.

För Kjell Törnroos är målet med kursen att själv bli instruktör 
för Deployment Ready-utbildningar i framtiden, men majorite-
ten är här för att ett utlandsuppdrag väntar runt hörnet.

gruppen går igenom kartan över närområdet innan de ska ta sig ur den 
rökfyllda byggnaden och undvika fiendens skott. 
– Vi måste hålla i varandra så att ingen glöms kvar, uppmanar Kjell törnroos 
sina kollegor.

u
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De senaste åren har säker-
hetsfrågan hamnat alltmer i 
fokus då Saab tagit klivet in på 
nya marknader. Att bedriva 
affärsverksamhet i världens 
alla hörn, ofta i länder med 
komplicerade situationer, stäl-
ler höga krav på bra säkerhets-
rutiner och gedigen kunskap 
om risker. En sak är säker: 
medarbetare skickas bara till 
riskområden efter noggranna 
avvägningar av läget och efter 
strukturerade förberedelser. 

– Vid resor till riskom-
råden kan medarbetare 
exponeras för miljöer med 
farlig trafik, tung kriminalitet, 
väpnade konflikter och svag 
infrastruktur. Följden av 
relativt små problem kan 
växa sig ohanterliga om man 
inte hanterar situationen 
rätt, säger Jens Berglund, kurschef samt Director International 
Security Operations på Saab.

Under Deployment Ready-kursen fokuserar deltagarna på 
första hjälpen och sjukvård (dag 1) och på att förstå riskområdens 
komplexitet för att kunna fatta mer informerade och avvägda 
beslut (dag 2). Allt för att bättre kunna undvika problem snarare 
än att bli expert på att lösa dem, konstaterar Jens Berglund.

just genom att utsättas för verklighetstrogna scenarion tränar 
deltagarna upp sin självinsikt och självkännedom. De får fatta 

beslut under stress och öva upp förmågan att improvisera. 
– Det är långt ifrån alla som ställs inför så här dramatiska 

situationer under sina utlandsuppdrag men det finns en poäng 
med att träna på det. Det finns en trygghet i att veta att du och 
dina kollegor kan hantera avsevärt svårare problem än de som 
realistiskt sett lär dyka upp. Samtidigt bygger vi ett kompetent 
och starkt lag. Med det infinner sig en trygghet i organisationen, 
säger Jens Berglund.

Han framhåller att Saabs medarbetare själva behöver praktisk 
kunskap, att det inte alltid går att förlita sig enbart på räddnings-
tjänst i de länder där de kommer att befinna sig.

– Ta terrorattacken mot Westgate-köpcentrat i Nairobi i ok-
tober som exempel, det understryker vikten av att medarbetare 
som verkar i högriskmiljöer själva besitter kunskap och utrust-
ning att kunna ge första hjälpen, säger Jens Berglund.

peter beier, till vardags pilot på Saab Special Flight Operations 
i Nyköping, gestikulerar åt vakten som har stoppat hans team 
vid en checkpoint att komma fram till bilen. Tolken i baksätet 
som översätter från dhari till engelska tappar fokus, börjar 
skratta och prata med vakten om sådant som inte hör till 
saken. Peter, som blivit utsedd till gruppchef för sju personer, 
lyckas få tolken att skärpa sig och återtar därmed kontroll över 
situationen. 

– Jag går kursen eftersom vi på Saab Special Flight Operations 
har fått en del förfrågningar om att flyga målflyg utomlands, 
det vill säga att bogsera en måltavla i luften som andra flygplan 

Vid checkpoints måste man ha rätt passerkort och kunna motivera sitt 
besök. ibland kan vakterna ha anledning att tömma ett fordon och leta efter 
vapen och sprängämnen.

när människor fattar eld ställer de sig ofta upp och då reser sig lågan mot 
ansiktet. därför är det viktigt att så snabbt som möjligt få ner personen på 
marken eller golvet och kväva elden, antingen med en filt eller med perso-
nens egen kropp. släck alltid uppifrån och ner.

Kjell törnroos och en saab–
kollega bär en skadad så kallad 
figurant till uppsamlingsplatsen. 
18-åriga emma Olander har arbe-
tat som figurant tidigare.
– Jag fick instruktioner om att 
skrika i början och sedan svimma. 
det var ett test för att se om de 
prioriterade mig först och det 
gjorde de, säger emma Olander.
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Från Alvik till New Delhi – i två år ska Anneli Sundin axla 
rollen som kommunikationschef i Indien. Inför sitt uppdrag 
gick hon den obligatoriska Deployment Ready-utbildningen.

– De praktiska övningarna var otroligt nyttiga. Jag fick 
känna på stressen och försöka bemästra mina känslor.

När hon jobbat i två år med kommunikation på Saabs 
huvudkontor i Alvik kom frågan: ska du inte söka kommu-
nikationschefsrollen i New Delhi? 

– Varför inte prova? tänkte jag. Nu har vi varit här i snart 
tre månader och det känns fortfarande overkligt, säger hon.

Så fort hon tackat ja sökte Anneli mer information inför 
resan i den interna Säkerhetsportalen. 

– Indien klassas som ett ”medium risk”-land men ska du 
vara borta länge höjs du automatiskt upp till ”high risk”-
nivån med fler säkerhetsförberedelser, berättar Anneli som 
tillsammans med sin sambo bokades in på en Deployment 
Ready-kurs, där tuffa övningar väntade.

– Jag har alltid tyckt att det är läskigt när folk omkring 
mig gör sig illa. Att försöka förflytta människor som är med-
vetslösa – att släpa dem i gruset – och att ge första hjälpen 
var väldigt nyttigt. Första försöket la jag tryckförband på fel 
ben.Redan andra gången var jag lugnare och mer metodisk. 

Hittills har Anneli Sundin inte behövt använda sig av 
kunskaperna i Indien men det finns farliga situationer.

– Trafiken är helt galen. Skulle det ske en olycka, eller om 
någon på kontoret skulle behöva hjärt- och lungräddning, 
har jag mycket bättre förutsättningar för att kunna hjälpa till 
nu. Det är otroligt proffsigt av Saab att se till att vi medarbe-
tare får så bra säkerhetskoll inför uppdragen.  

”det är otroligt  
proffsigt av saab” 

teamet från saab fick mycket beröm under dagen. 
– Jag tycker att saab-teamet var de bästa kursdeltagarna som vi har haft 
när det kommer till sjukvårdsbiten, säger sjukvårdsinstruktör Johan Öbrink.

skjuter på. Därför är vi några piloter och tekniker här på kursen 
så att vi kan möta efterfrågan, berättar han.

En stund senare ställer Peter Beier sig i ring med sitt team och 
granskar en karta. De ska ta sig ut ur en rökfylld byggnad och 
bort från platsen så fort som möjligt. Det gäller att alla tar sig ut 
ur byggnaden innan fienden kommer. Peter tar täten och kryper 
genom en nedlagd polisstation, under bord och mellan stolar. 
Bakom honom kommer teamet, alla håller i varandra så ingen 
försvinner och tillsammans tar de sig fram genom den kväljande 
röken. I korridoren skjuter någon på dem genom krossade 
fönster. De ålar längs golvet för att undvika skotten.

 
för peter, kjell och deras kollegor är utbildningen snart färdig 
och viktiga pusselbitar är på plats inför framtida utmaningar 
och kommande utlandsuppdrag. 

– Jag tycker att utbildningen har varit riktigt lärorik och 
främst är jag mer medveten om vilka risker som jag kan möta 
och hur jag ska agera. Nu känner jag mig definitivt mer förbe-
redd, säger Peter Beier. 

du som åker på utlandstjänst i 
högriskmiljöer får med dig ett 
”individua l trauma Kit” med 
förband för att stoppa blöd-
ningar och lindra brännskador, 
en nästub för att skapa fria 
andningsvägar hos medvetslösa, 
ett ansiktsskydd, med mera.

i team om två fick deltagarna prova på att släcka en brand med brandslang. 
det viktiga är att komma från sidan och rikta strålen mot lågornas bas.

titel: Kommunikations-
chef, indien. ansvarar för 
kommunikationen inom 
marknadsområde india.

ålder: 48 år.

bor: new delhi.

familj: sambo, plus en 
vuxen son samt två extra-
döttrar på hemmaplan. 

AnnELi sunDin
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n nyckelfaktor för Saabs möjligheter på en in-
ternationell spelplan är ett starkt ledarskap som 
förstår och drar nytta av olikheter, men samtidigt 
har en gemensam syn på Saabs affär och värde-
ringar. Därför fick Saab Academy i uppdrag att 

projektleda ett antal workshops om ledarskapsbeteenden. 150 
medarbetare, från olika länder och delar av verksamheten, har 
hittills träffats för att diskutera frågor kopplade till arbetskul-
tur och internationalisering. Resultatet blev ”Expectations on 
a Manager at Saab”, ett dokument som visar vilka beteenden 
som förväntas av en chef på Saab. En av deltagarna var Gunilla 
Stomberg, marknadschef på marknadsområde Europe and 
Greater Middle East. Hon har ett Globetrotter-kontrakt men 
har Järfälla som hemort:

– Utvecklingen går mot en internationalisering. Historiskt 
sett har Saab vuxit inom Sverige men redan nu, och ännu mer 
i framtiden, kommer tillväxten att ske utomlands med fler 
lokalanställda över hela världen.

internationellt perspektiv
Katarina Lönnelid Ahlquist är Talent Manager vid sidan om 
rollen som chef för Saab Academy och stöttar ledarutveck-
lingen internationellt. Det är hon som projektleder ”ledar-
skapsboostingen” och precis som Gunilla Stomberg brinner 
hon för ledarskapsfrågor och ser hur ledarskap direkt kopplas 
till affärer och lönsamhet. 

– Ett av fokusområdena för boosten av ledarskapet är att vi 

ska bli mer internationella, vilket i förlängningen stärker våra 
affärer och vår lönsamhet, säger hon.

En av anledningarna till detta, menar Katarina Lönnelid 
Ahlquist, är att en mångfald inom projektgrupperna ökar 
dynamiken, något som också rimmar väl med slutsatserna 
från ”ledarskapsboostingen”. Därför, menar hon, bör projekt-
grupperna bestå av blandade nationaliteter, kön, åldrar och 
kompetenser. En sådan struktur utvecklar talanger och upp-
muntrar gräns överskridande samverkan och ett internationellt 
perspektiv. Det utvecklar också den kulturella medvetenheten. 

– Att ha det internationella perspektivet även nationellt är 
en viktig pusselbit inom ledarskapsutvecklingen, understryker 
Katarina Lönnelid Ahlquist. 

öppenhet och kunskap
Jan Terlouw är affärsenhetschef för Aviation på det av Saab 
nyligen uppköpta HITT Traffic i Nederländerna. Han håller med 
sina kollegor och ser kulturskillnaderna som en tillgång.

– Att komma från olika kulturer fungerar ofta som en isbry-
tare i affärssammanhang. Och har man intresse och öppenhet 
så skapar man bra relationer. Trots kulturella skillnader delar vi 
alla samma mänskliga värderingar. Om man fokuserar på det 
i sin kommunikation kan man inte misslyckas, säger han och 
tillägger snabbt:

– Men självklart behöver man kunskap. Man måste förstå 
varför ens kund eller kollega beter sig på ett visst sätt. 

Av just den anledningen, menar Gunilla Stomberg, kan både 

kompetens och karriär/ledarskap

det internationella 
ledarskapet
saab växer i världen och allt fler röster framhäver vikten av att förstå 
olika länders kulturer, inte minst för affärernas skull. men vad innebär 
det i praktiken? spirit har träffat tre medarbetare med erfarenhet av 
att leda internationella team.
text: mats Janson  Foto: saab

e
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det internationella 
ledarskapet

kollegor och marknadsområdena vara till hjälp med nyttiga råd 
och allmänna riktlinjer. Nyfikenhet är viktigt liksom att hålla sig 
uppdaterad om vad som händer i landet och i regionen i allmänhet.

– Kan man undvika problem så gör man naturligtvis det. För 
ens egen skull är det klokt att ta seden dit man kommer. 

– Att försöka förstå sina nya partners sätt att göra saker är 
roligt och inte minst viktigt om man strävar efter att bygga 
långsiktiga relationer. Man vin-
ner förtroende från sin kund om 
man ökar sin egen medvetenhet 
om lokala regler och vanor, 
tillägger Jan Terlouw.

behålla värderingarna
Saab har krav och regler för att 
samarbete ska fungera över lands- och kulturgränser.  

– Att arbeta utifrån sunda grundvärderingar är jätteviktigt, 
säger Katarina Lönnelid Ahlquist.

– Vi kan välja att inte göra affärer med ett land om vi inte 
uppfattar affärsklimatet som sunt, tillägger Gunilla Stomberg. 
Ett annat exempel kan vara regler som finns för vår personals 
säkerhet. De kan upplevas som krångliga men är viktiga att följa.

utmaningar över gränserna
All tre är överens om att det finns mycket som Saab måste bli 
bättre på. Gunilla Stomberg nämner förmågan att ”nätverka” 
inom Saab för att kunna använda bolagets kompetens och 

produkterbjudanden fullt ut. Ett hjälpmedel som hon tycker är 
avgörande för att kunna jobba effektivt över avstånden är Lync. 
Även om det kräver en del mötesdisciplin fungerar det bra till 
både möten och till att dela dokument. 

– Utmaningarna med att inte mötas ”på riktigt”, menar 
Gunilla Stomberg, är att man missar fikasnacket, kommentarer, 
kroppsspråk och andra småsaker. Man måste vara tydlig och 

kanske fråga en extra gång. Man 
missar också lite av grupptill-
hörigheten så det är viktigt att 
ses och göra något roligt ihop då 
och då. Att vara chef på distans 
kräver också ett stort mått av 
förtroende. Man kan inte hålla 
koll på saker i detalj utan måste 

lita på att alla gör vad de ska. IPM-samtalen blir ett viktigt verk-
tyg för att stämma av läget för både chefen och medarbetaren.

Enligt Jan Terlouw bör Saab ha chefer med auktoritet på alla 
nivåer över lands- och företagsgränserna. Detta för att undvika 
löst kopplade bolag inom Saab som konkurrerar med varandra 
utan att kunna dra nytta av fördelarna av Saabs storskalighet. 
Alla anställda inom Saab, även på dotterbolagen, måste därför 
kunna göra karriär inom Saab. 

– En ännu bättre gränsöverskridande samverkan skulle också 
innebära positiva effekter för Saab som varumärke, avslutar Jan 
Terlouw.  

”  Att ha det internationella 
perspektive t även nationellt är 
en viktig pusselbit inom ledar-
skapsutvecklingen. ”

150 medarbetare har deltagit i workshops för att diskutera 
ledarskap och internationalisering. tv: Jan terlouw  
th: Katarina lönnelid ahlquist och gunilla stomberg. 
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en dag på …

training & 
simulation

Chefstekniker Peter booth på training and simulation konstruerar och 
testar den senaste programvaran och maskinvaran för säkerhetspersonal 
och soldater i fält runt om i världen.
text: Kimberly button Foto: J. daniel Jenkins

eter Booth tjänstgjorde i 16 år som elektroniktek-
niker inom det brittiska försvaret. Då kunde han 
aldrig drömma om att han en dag skulle använda 
den senaste tekniken för att virtuellt förbereda 
soldater inför de förhållanden han själv fick 

uppleva i fält.
Brittisk-kanadensaren arbetar på Training and Simulation 

inom Security and Defence So-
lutions, Orlando Research Park. 
Detta är USA:s främsta centrum 
för lasersimulering och utbild-
ning. Området har växt upp 
kring de tekniska skolorna vid 
University of Central Florida.

Nitton år har gått sedan 
Peter Booth började arbeta 
för Saab i Kanada. Efter ett 
tag övergick han till företagets 
avdelning i USA och är nu 
chefstekniker på teknikav-
delningen. Där ansvarar han 
för att bygga och testa de 

” Vi har simu-
latorer som 
återskapar 
ljud, lukter och 
själva känslan 
av att vara på 
slagfältet.”

07:00 Peter booth kommer till jobbet en timme tidigare på grund av de 
många tester som måste genomföras innan han lämnar kontoret i tre veckor. 
då ska han tillbringa två veckor i sverige med tester åt de svenska myndig-
heterna, och sedan en vecka vid Fort stewart i Kalifornien för att jobba med 
ett utbildningsprogram. 
– Vilken e-post jag får avgör vad jag ska göra resten av dagen.

prototyper som har utvecklats av ingenjörerna. Maskinvaran 
och programvaran används i alla sorters materiel för att utbilda 
och testa militär personal, bland annat fordon och de enskilda 
soldaternas personliga utrustning.

– Jag gillar att det händer något nytt varje dag. Man vet 
aldrig vad som ska hända, säger Peter Booth. 

När han är i sitt laboratorium ägnar han huvuddelen av 
tiden åt att skapa och testa ut-
rustning. Arbetet kräver också 
att han tillbringar mycket tid 
borta från kontoret med att 

Us marine Corps tränar strid i urban miljö. 
stora militära övningar kräver mycket support 
och logistik för att hålla övningarna effektiva.

p
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besöka de testanläggningar 
där prototyperna utvärderas 
eller utbilda operatörer på 
platser där ny utrustning har 
installerats. 

– Jag gillar att resa, vara ute 
på fältet och se hur utrust-
ningen används på plats.

simulering under utbildning 
brukade vara inriktad mot att 
träffa mål under kontrollerade 
förhållanden utan distraktio-
ner, men nu medger tekniken 
en komplett sensorisk upple-
velse med allt som soldaterna 
kan uppleva vid fronten. 

– Allt vi gör nu är dubbelsi-
diga övningar.  Det innebär ökad press på soldaterna eftersom 
de utbildas för att klara verkliga situationer där någon skjuter 
på dem. Vi har simulatorer som återskapar ljud, lukter och 
själva känslan av att vara på slagfältet.

Strax före middagstid behöver en laser testas för att diag-
nostisera ett rapporterat utrustningsfel. Även om lasertekniken 
kommer från en tidigare era används den fortfarande i fält. 
Utbildningen utvecklas hela tiden, men utrustningen militären 
använder är inte alltid ny. Training and Simulation arbetar 
med den utrustning soldaterna använder, och skapar gränssnitt 
som fungerar tillsammans med äldre utrustning samtidigt som 
den fortfarande sänder moderna uppföljningsdata. 

– Allt soldaterna gör, oavsett om det sker med ett gevär, en 
granat eller något annat, innebär att data sänds till lednings-
centralen för övningen. Efteråt kan vi se vilken ammunition 
som användes, hur mycket som finns kvar, när vapnen avfyra-
des och vad de träffade, säger Peter Booth.

vid halv tre på eftermiddagen har Peter Booth gått vidare från 
att diagnostisera och reparera äldre utrustning till att testa den 
senaste utrustningen som fortfarande är under utveckling på 
Saab. Han står bredvid två stora packlårar som ska användas 

13:24 Chefsprogramingenjören Chad richardson hjälper till att uppgra-
dera programvara som ska användas i simulerad fordonsutbildning. denna 
programvara eliminerar behovet av skarp ammunition.

11:48 Utrustning som skick-
ats tillbaka från fält testas med 
diagnostik utrustning. i det här fallet 
är batteriet dåligt i en laserenhet.

för att transportera LRIP-
utrustning (Low-Rate Initial 
Production) till Kalifornien. 
Den här LRIP-utrustningen 
ska användas med stridsfor-
donet Bradley. Maskinvaran 
är ännu inte i sin slutversion, 
men den senaste programva-
ran har installerats i testsyfte.

Att få arbeta med de bästa 
företagen inom simulator-
branschen är en av anled-
ningarna till att Peter Booth 
tycker så mycket om sitt jobb. 

– De största kunderna 
finns här i Orlando. Inte 
deras tillverkning, men deras 
huvudkontor och försäljningsavdelningar. Även om armén är 
vår slutkund, är det dessa försäljningsavdelningar som kontak-
tar oss för att tillverka den utrustning som ska levereras. Det är 
därför vi finns här.  

en division inom security and defence solutions

tillverkar: Utrustning för konstruktiv skarp och virtuell utbildning

plats: Central Florida research Park i Orlando, Florida

Antal anställda: 50

trAining & siMuLAtiOn i OrLAnDO

15:01 Programvaran för lriP-
utrustningen kontrolleras innan 
den skickas till Kalifornien för att 
testas på plats.

09:27 Prototyper byggs och tes-
tas i anläggningens laboratorium. 
ett kretskort som används för 
att flytta infanterimål uppdateras 
baserat på ritningar som anlände 
tidigare samma morgon.
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personporträtt/trevor bate

Under Trevor Bates ledning ska en välbe-
hövlig modernisering ske av det så kallade 
Integrated Ship Control Management and 
Monitoring System (ISCMMS) på sex av 
australiska marinens ubåtar, vars nuvarande 
styrsystem är från 1980-talet. 

– Vi ska byta ut hårdvaran och portera 
mjukvaran. Hårdvaran är 25 år gammal 
och har funkat riktigt bra men nu är det 
hög tid att ersätta den. Vi börjar få ont om 
reservdelar. En stor utmaning är att den nya 
hårdvaran måste passa in i exakt samma 
utrymme. Vi ska kunna koppla in kablarna 
på samma ställen och utrustningen får 
inte väga mer eller dra mer ström, berättar 
Trevor Bate som haft många olika roller 
under sina 15 år på Saab.

Som IT-chef och projektledare har han 
rott iland uppdrag kring såväl försvars- 
som civila system. Det nuvarande projektet 
är värt 58 miljoner australiska dollar 
(motsvarande cirka 375 miljoner kronor) 
varav hälften är Saabs del av kakan.

– Nu sätter vi igång med de första två 
ubåtarna. Det kommer att ta oss runt två år 
och vårt team kommer att växa till 25-30 
personer. En stor del av vårt jobb består av 
att testa den nya utrustningen. Säkerheten 

är viktig, du byter inget på en ubåt utan 
utförliga och minutiösa kontroller.

När Trevor berättar om sitt förra projekt, 
en uppgradering av radiodelen i ett försvars-
system, blir det uppenbart vad han gillar 
bäst med sitt jobb: att få andra att lyckas.

– Vi levererade i tid, inom budget och 
kunden var mer än nöjd. Ingenjörerna 
gjorde ett fantastiskt jobb, de arbetade hårt 
och smart och vi lyckades behålla en härlig 
stämning. Att avsluta ett projekt med ett 
team som är stolta över sitt jobb – det är 
ett kvitto på framgång, konstaterar han 
och tillägger att hans jobb är att ”göra livet 
lätt för teamets smarta och dedikerade 
ingenjörer och att undanröja administrativa 
hinder så att de kan göra sitt jobb”.

I jobbet har Trevor Bate haft nytta av 
sin hobby sedan 20 år – dykning, särskilt 
grottdykningen som han sysslat med sedan 
mitten av 2000-talet.

– Den press du utsätts för lär dig saker 
om dig själv, och du lär dig att lita på grup-
pen, berättar han. 

Vid sidan av egna dykturer har Trevor 
lett utflykter via en dykklubb i Adelaide.

– Det gäller att ha koll på vad gruppen 
gör när vi förbereder oss för ett dyk, samt att 
vara medveten om människornas svagheter 
och styrkor, vad de är rädda eller oroliga för.

Under åren har hobbyn också gett Trevor 
Bate ett nyttigt perspektiv i jobbet.

– När något dåligt händer i ett projekt, 
när något känns som en katastrof, har jag 
alltid en lugnande tanke i bakhuvudet: 
”ingen kommer att dö här”. Det är inte som 
att fastna i en grotta under vattnet. Vi kom-
mer alla att ta oss ur det här tillsammans. 

”grottdykningen utvecklar mig som ledare”
it-experten trevor bate är utsedd att 
leda ett projekt där kontrollsystemets 
plattform på de australiska ubåtarna 
av Collins-klass ska uppgraderas. 
nyttiga insikter för sitt ledarskap 
hittar han i sin hobby och passion 
– grottdykning. 

text: malin sund Foto: Privat

” Säkerheten är viktig, du byter inget på en 
ubåt utan utförliga och minutiösa kontroller.”

Aktuell: Projektledare för uppgraderingen av 
kontrollsystemets plattform på de australiska 
ubåtarna av Collins-klass.

bor och arbetar: i adelaide, australien. 

ålder: 60 år.

utbildning: mba, ba  i historia och politik, 
graduate diploma i systemvetenskap.

familj: Fru och tre döttrar.

trEvOr bAtE

På sina kollegors begäran har 
trevor bate hållit flera föredrag 

om sina dykäventyr.

dykningens prövningar har gjort 
trevor bate till en bättre chef. 
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i korthet

bilden berättar

matias björkman arbetar med mo-

torutprovning på saab i linköping och 

följdes av komikern och skådespelaren 

Felix Herngren i tv-programmet ”Felix 

stör en ingenjör”. Felix Herngren fick 

dessutom möjlighet att flyga gripen:

– det var helt sjukt kul att få flyga 

gripen. en pojkdröm för mig. eller 

pojkdröm?! Jag har velat det även som 

vuxen. Jag älskar ju teknik, avancerad 

teknik ännu mer. Och allt det där fanns 

ju hos er. så för mig var dagarna på 

saab helt klart ett besök som jag alltid 

kommer minnas. dessutom var matias 

en helskön kille som jag trivdes väldigt 

bra ihop med. Jag hoppas han också 

får flyga gripen en dag. det förtjänar 

han! 

Vad står 9:an för?
i många av saabs produkter finns siff-

ran nio med. till exempel 9lV och 9 air 

tOCCs. men varför just siffran 9? ewa 

mårtensson på sds, har hittat svaret i 

saabs historia. när Philips teleindustrier 

slogs ihop med Philips elektronikindustrier 

i Järfälla 1976 fick anläggningen siffran 

9 eftersom det var deras landsnummer 

för sverige, en siffra som fick följa med 

genom sammanslagningar med företag 

som ericsson information systems, bofors 

electronics, nobeltech och Celsiustech, 

en resa som slutligen ledde fram till saab 

ab. det är alltså inte från bilsidan som 

saabs 9:a kommer. saabs bilar har ju alla 

siffran 9 i inledningen och det var helt en-

kelt projektnummerlistan för civila projekt 

som startade med 90. nummer 90 och 91 

var civila flygplan och 92 blev startskottet 

för bilarna … och resten är, som vi säger, 

historia.

Saab – ett försvars-  
och säkerhetsföretag
För att möta ett behov av att tydligt 

kunna kommunicera att det rör sig om 

försvars- och säkerhetsföretaget saab när 

varumärket exponeras externt, har en så 

kallad ”descriptor mark” tagits fram som 

kan ersätta den ordinarie logotypen un-

der en övergångsperiod. descriptor mark 

består av saabs logotype med tillägget 

(deskriptorn)”defence and security”.

Saab har förvärvat Tika b 
saab och affärsområde support and 

services förvärvade tikab (teknikinfor-

mation i Krokom ab) den 31 maj 2013. 

tikab producerar och levererar tjänster 

och lösningar inom teknisk information till 

både civila och militära kunder. Förvärvet 

stärker saabs position på marknaden för 

teknikinformation och ger ett mer kom-

plett utbud av tekniska tjänster.   

- Vi har lång erfarenhet inom teknikinfor-

mationsområdet, främst inom flygdelarna. 

nu kompletterar och breddar vi vårt utbud 

även inom land-området. Här blir saab 

och tikab starka och vi får bra synergier 

mellan våra verksamheter, säger lars-erik 

Wige, affärsområdeschef inom Support 

and services. 

tikab grundades 1988 och har 67 an-

ställda med huvudkontor i Krokom i sve-

rige.

av saabs chefer i sverige är kvinnor. År 2007 

var motsvarande siffra 14 procent. målet är 

att saab i sverige ska ha minst 30 procent 

kvinnliga chefer år 2015.25%

9
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för att öka orderingång och marknads-

andel satsar dynamics på modularisering 

av granatfamiljerna. Omställningen 

stärker förmågan att snabbt möta kunders 

önskemål.

– när vi tidigare har fått en kundförfrå-

gan har vi svarat med de produkter vi har. 

nu vill vi ha en större förmåga att svara 

upp mot specifika önskemål för att öka 

sannolikheten att vinna affären, utan att 

öka kostnader eller förlänga leveranstider, 

säger michael ekenstedt, chef för produkt-

ledning inom dynamics. 

Modulariseringen av granatfamil-

jerna at4 och Carl-gustaf kortar 

utvecklingstiden för nya produkter med 

30–50 procent. med det följer avsevärda 

kostnadsreduktioner. 

– Vi kommer att kunna erbjuda en flexi-

bilitet som ingen av våra konkurrenter kan. 

Vi hoppas öka marknadsandelen och sam-

tidigt förkorta tiden till ett positivt kassa-

flöde, säger michael ekenstedt som även 

ser stora fördelar på produktionssidan. 

– en minskad andel komponenter ger 

ökad volym på dem som är kvar, vilket 

sänker kostnaden för både tillverkning och 

lagerhållning. 

Hela sammansättningslinan för granat-

familjerna kommer att modulariseras och 

alla granater tillverkas vid samma lina.

– eftersom vi slipper ställtiderna som 

tidigare fanns när vi skiftade från en granat 

till en annan kan vi snabbt växla mellan 

olika produkter i tillverkningen utan att 

förlora i produktivitet. 

trots att Carl-gustaf och engångsvapnet 

at4 har samma diameter, 84 millimeter, har 

man tidigare haft många delar som inte 

samutnyttjats. 

– Vi har haft många komponenter men 

få versioner av granaterna. genom att 

standardisera gränssnitten, inte själva 

komponenterna, kan vi kombinera moduler 

för att bygga fler granatversioner än 

tidigare, säger michael ekenstedt. 

dessutom ger det här arbetssättet 

väsentligt kortare tid till marknad. 

– För nya produkter räcker det med att 

ta fram nya komponenter eller komponent-

serier. resten finns redan på plats. 

Att sammanbinda de två produktfamil-

jerna har redan visat sig fruktsamt. 

– Under 2012 hade vi börjat ta fram en 

ny spränggranat för Carl-gustaf, då ett 

kundbehov av spränggranat för at4 dök 

upp. då kunde vi snabbt skifta om för att 

möta kundens önskemål, säger michael 

ekenstedt. 

de moduler som nu utvecklas för at4:s 

spränggranat blir tillgängliga för framtida 

produkter i Carl-gustaffamiljen. 

– Vi fortsätter med det systemsamman-

hållande utvecklingsarbetet och bygger en 

metodik och kunskap inom modularisering 

som vi gärna delar med oss av. det bästa 

sättet är att arbeta konkret med frågeställ-

ningen och vi hjälper gärna andra att starta 

upp egna modulariseringsprojekt. 

Nya granater snabbar e och billigare
text: Ola Jacobsen Foto: saab

1. Definiera domänen: at4 och Carl-gustaf, 
alltså vapen för enskilda soldater eller grupper 
av soldater. 

2. Definiera referenskrav: gemensamma krav 
för samtliga produkter i den modulära familjen, 
som till exempel 84 millimeters diameter och 
gemensamma miljökrav.

3. Definiera referensarkitektur: gemensam 
arkitektur för alla produkter, som standardise-
rade gränssnitt.

4. skapa databas för referenskomponenter: 
när en produkt är klar matas alla komponenter 
in i en databas och blir tillgängliga för den 
övriga modulära familjen. 

5. produktutveckling baserad på referens-
komponenterna: möt kundernas behov genom 
att kombinera referenskomponenter för att 
skapa skräddarsydda produkter. 

så går MODuLArisEring tiLL


