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GRIPEN FÖRSTÄRKER SIN INFORMATIONSÖVERLÄGSENHET! 

Stridsflygplanet Gripen utgör en världsledande symbol för kvalificerad 
informationshantering med stöd av avancerad spjutspetsteknologi. Begreppet 
informationsöverlägsenhet – Information Superiority – har varit och blir än mer i framtiden 
nyckeln till framgång i lufthaven och på den internationella marknaden.  
 
För att möta det ökade internationella intresset för Gripen har Gripen International anställt 
Owe Wagermark som informationsdirektör. Owe har från sin militära och civila karriär 
bred erfarenhet av militärt flyg och av kommunikation i vid bemärkelse. Owe kommer 
också att vara militär rådgivare inom Gripen International. 
 
– Stridsflygplanet Gripen, som marknadsförs och säljs av Gripen International, står för den 
i all framtida luftstrid avgörande faktorn informationsöverlägsenhet. Bolagets 
informationsfunktion måste givetvis svara upp mot detta faktum. Valet av Owe Wagermark 
som ansvarig för denna funktion blev därmed logiskt, säger Ian McNamee, Gripen 
Internationals VD. 
 
I en första kommentar säger Owe Wagermark: ”Min nya befattning känns som en naturlig 
och logisk utmaning för mig. Jag kan förena det jag tycker om och det jag är bra på – flyg, 
information och internationella relationer. Att jag dessutom kan behålla och vidareutveckla 
mina kontakter i de svenska och utländska försvarsnätverken ser jag fram emot.” 
 
Gripen International svarar för marknadsföring, kundsupport och är kontraktspartner för 
Gripen på exportmarknaden. SAAB AB och brittiska BAE SYSTEMS äger till lika delar 
Gripen International. 
 
Gripen är världens första 4:e generationens stridsflygplan i operativ drift.  
 
Förre ställföreträdande generalinspektören för Flygvapnet, översten av 1:a graden Owe 
Wagermark kommer närmast från Försvarsmaktens högkvarter, där han som 
delegationschef svarade för Försvarsmaktens del av förhandlingarna med Ungern 
avseende JAS 39 Gripen till ungerska Flygvapnet. Innan dess tjänstgjorde han i Bryssel, 
under det svenska EU-ordförandeskapet, som ställföreträdande militärrepresentant i EU:s 
Militärkommitté. Fotografi och CV kan erhållas via kontakt med Petra Hultgren (013-18 11 
85, petra.hultgren@saab.se). 
 
För direktkontakt och vidare information, tveka inte att kontakta: 
Owe Wagermark 
Informationsdirektör Gripen International 
013 – 18 40 14, 070 – 88 96 000 
www.gripen.com 


