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Saab lämnar förslag till Australiens framtida försvar 
 

Saab har i dag lämnat ett svar på en förfrågan om hur det 
australiska strategiska försvaret kan se ut efter 2010. 
Saabs förhoppning är att vara ett av de företag som väljs ut för att 
arbeta vidare med studierna av Australiens framtida försvar. 

 
Australien har kommit fram till att en omstrukturering av det strategiska försvaret kommer 
att krävas efter 2010. Detta kallas Air 6000 av den australiska försvarsmakten. Därför har 
man begärt in svar på en så kallad Mix option market survey från flera företag, däribland 
Saab-gruppen. Saab har i dag lämnat in ett svar på denna förfrågan. 
 
- Vår förhoppning är att Saab finns med bland de utvalda företag, som sedan ska 
genomföra fördjupade studier av Australiens framtida försvar, säger Lennart Sindahl, chef 
för affärsenhet Future Products, Saab Aerospace i Linköping. 
 
I Saabs svar ingår en sammanställning av vad Saab Net Defence kan erbjuda Australien. 
Detta är Saabs koncept för det framtida nätverksbaserade försvaret Network Centric 
Warfare (NCW).  
 
Svaret handlar till största delen om vilka förmågor Australien kan behöva för att skapa ett 
strategiskt försvar, som klarar av framtida utmaningar och krav. I svaret finns också en 
beskrivning av Saab-produkter och koncept som kan vara intressanta för Australiens 
räkning, som UAV:er, ledningssystem, vapen och Gripen-flygplan. 
 
Affärsområdena Saab Aerospace, Saab Bofors Dynamics och Saab Systems & 
Electronics är tillsammans med Saab Systems i Australien alla delaktiga i arbetet. Även 
den svenska försvarsmakten och Ericsson har bidragit med information till svaret. Ytterst 
ansvarig är affärsenheten Future Products inom Saab Aerospace.  
 
I nästa skede av processen kommer den australiska försvarsmakten att välja ut ett antal 
företag som sedan ska genomföra fördjupade studier under ett par års tid. Efter en analys 
av dessa fördjupade studier kommer sedan en upphandling börja med utvalda 
leverantörer under 2006. 
 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet 
inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till 
systemintegration. 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta:  
Peter Larsson, Informationschef Saab Aerospace Tfn. 013-46 531 09, 0709-89 7109 
 
 


