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Gripen-avtalet med Tjeckien är klart 

 
Idag tecknades avtal mellan den tjeckiska och den svenska 
regeringen innebärande att Tjeckien leasar 14 Gripen-
flygplan från Sverige i 10 år. Samtidigt undertecknar Saab ett 
avtal med Försvarets Materielverk avseende anpassnings- 
och modifieringsarbeten för flygplanen. 

 
– Dagens besked är ytterligare ett bevis på att vi lyckats med våra 
exportansträngningar kring Gripen och är ett viktigt steg för oss på den 
internationella marknaden. Sverige är ett av endast fem länder i världen som 
utvecklar avancerade militära flygplanssystem och med dagens beslut blir 
Tjeckien det fjärde landet efter Sverige, Sydafrika och Ungern att välja 
Gripen, säger Åke Svensson, Saabs VD.  
 
Parallellt med detta MOU tecknar Gripen International, som ägs av SAAB 
tillsammans med brittiska BAE Systems, under ett så kallat offsetavtal 
kopplat till affären. Avtalet möjliggör industrisamarbete och ekonomisk 
utveckling för Tjeckien.  
 
Dagens beslut är ett resultat av många år av urvalsprocesser. Tjeckien 
rekommenderade Gripen i december 2003 och ingick därefter i 
förhandlingar med den svenska staten om lån av Gripen-flygplan avsedda 
för Sverige. Gripen valdes före ett antal konkurrenter.  
 

Utbildning av flygförare och tekniker kommer inledningsvis att genomföras i 
Sverige av det svenska Flygvapnet. Modifiering och anpassning enligt 
tjeckiska krav och önskemål kommer att ske vid Saab Aerosystems i 
Linköping. De första Gripen-flygplanen kommer att levereras till Tjeckien 
under 2005. Saab kommer även att säkerställa tekniskt stöd under hela 
leasingperioden. 
 

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. 
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