
 
 

____________________________________________________________ 
Volvohuset, Kungsträdgården 

Box 7724 • SE-103 95 Stockholm • Sweden 
Tel +46 8 524 630 00 • Fax +46 8 524 630 75 

Reg No 556148-3206, FIF Service AB • Bank Giro 443-7711 • Postal Giro 490046-0 
www.defind.se 

          2006-05-22 
 
 
 
 
 
 
Jan Nygren Saab ny ordförande i Försvarsindustriföreningen, FIF 
 
Vid Försvarsindustriföreningens styrelsesammanträde i början av maj utsågs Jan Nygren, vice vd i Saab, 
till ny ordförande i FIF. 
 
”Jag vill se försvarsindustrin som en naturlig del av övrig svensk industri. Försvarsindustrin har under 
många år utvecklat unik teknik och kompetens som kan användas till nytta för hela samhället, såväl civilt 
som militärt.  
 
Vi pratar i dag om säkerhet med en allt vidare betydelse och där det inte längre finns någon skarp gräns 
för vad som är militärt eller civilt. 
 
Offentlig och privat samverkan, OPS, är en viktig del av samarbetet mellan svensk försvarsindustri och de 
myndigheter som är engagerade inom försvaret, räddningstjänsten och krishanteringsverksamheten. Om 
vi kan hitta effektiva metoder att samverka kan mycket pengar sparas. 
 
De stora företagen är måna om att ha en stabil och konkurrenskraftig underleverantörsbas vilket innebär 
att vi vill ta vara på kompetensen hos de små och medelstora företagen (SME) som kommer att spela en 
allt viktigare roll. 
 
Det är också angeläget att statsmakterna bidrar med en långsiktig strategi när det gäller teknik- och 
materielförsörjningen där satsningar på forskning och teknikutveckling, civil och militär, blir allt viktigare.”                              
____________________________________________________________________________________________ 
 
Försvarsindustriföreningen FIF är en intresseförening där huvuddelen av försvarsindustriföretagen 
verksamma i Sverige är medlemmar.  
Föreningen har idag 34 medlemsföretag varav 20 är sk. SME-företag, dvs små och medelstora företag 
med en mindre del försvarsverksamhet. 
Företagen omsatte förra året drygt 34 miljarder kronor, varav cirka hälften på export, med en 
personalstyrka på nära 21600 personer. 

Kontakt: 
Jan Nygren, tel. 08-463 01 20, e-post jan.nygren@saab.se 
Lars Olsson, informationschef FIF, tel. 08-524 630 71, e-post lars@defind.se     
     
 


