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Saabs dörrar öppnas när Boeing premiärvisar drömflygplan 
 
Den 8 juli visar Boeing för första gången upp sin senaste stora satsning, Boeing 
787 Dreamliner. Delarna till flygplanet tillverkas runt om i hela världen och Saab 
bidrar med flygelektronik och sju dörrar. 
 
Boeings senaste satsning kommer att användas för medellånga distanser och tar 
mellan 210-250 passagerare. Flygplanet består till stor del av komposit vilket gör 
flygplanet lätt och därmed bränslesnålare än många andra flygplan.  
 
Saab ansvarar för design, utveckling och tillverkning av flygplanets lastrums- och 
åtkomstdörrar, sammanlagt sju dörrar av tre olika typer. Tidigare erfarenhet från 
tillverkning av flygplan och ett stort kunnande inom komposit var avgörande faktorer 
då Saab fick affären. Affärens värde beräknas totalt omfatta flera miljarder kronor. 
 
Boeing 787 Dreamliner har sålt otroligt bra och tillverkningstempot kommer därför att 
vara högt. För att klara av det höga tempot har Saab ställt om sin produktion till så 
kallad taktad produktion som påminner mycket om bilindustrins sätt att producera. 
Dörrarna matas fram från station till station och resulterar efter hand i en produkt redo 
att levereras. Alla dörrar tillverkas i Linköping. 
 
I Jönköping utvecklar och tillverkar Saab säkerhetskritisk flygelektronik till Boeing 787. 
Utrustningen är ett elektriskt back-up-system för manövrering av flygplanets vingklaffar. 
 
Roll-out av Boeing 787 äger rum på söndag den 8 juli i Seattle, USA, och kommer att 
sändas på nio olika språk och följas av miljontals tittare runtom i världen. Är du 
intresserad av att komma i kontakt med någon från Saab för att få veta mer om vad vi 
bidrar med till Boeing 787 eller för att prata med någon som deltagit i ceremonin är du 
välkommen att kontakta Susanne Dalskog, informationschef Saab Aerostructures, se 
kontaktuppgifter nedan.  
 
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. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Susanne Dalskog, Informationschef, Saab Aerostructures 
013-180014, 0734-180014 
susanne.dalskog@saab.se 
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