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Sverige beställer hjälmdisplaysystem till Gripen 
 

Det svenska flygvapnet ska utrusta sina Gripen-flygplan av 
senaste versionen med ett hjälmdisplaysystem, HMD. Ordern från 
FMV, Försvarets Materielverk, är värd 345 miljoner kronor.  
 

Det hjälmmonterade displaysystemet, HMD (Helmet Mounted Display System)  
där bland annat BAE Systems Cobra-hjälm ingår är en nyckelkomponent i Gripens 
avancerade system för luftstrid och har redan beställts av Sydafrika.  
  
– Beställningen är ett bevis på Sveriges tilltro till Gripen, säger Lennart Sindahl, 
affärsenhetschef på Saab Aerosystems. HMD utökar den svenska Gripen-
flottans redan goda operativa kapacitet ytterligare.  
 
HMD-systemet visar information om vapen och grundläggande flygdata för 
piloten direkt på hjälmvisiret, vilket ger piloten ökad situationsmedvetenhet och 
möjlighet att agera snabbare vid exempelvis luftstrid. Med hjälp av systemet 
kan piloten titta på målet, låsa målsökaren och därefter avfyra sin robot.  
 
HMD har utprovats på Gripen sedan 2005 och finns som en option i 
exportversionen av Gripen. Hittills har Sydafrika och nu alltså även Sverige 
beställt systemet. Saab har nästan tio års erfarenhet av arbete med HMD-
system och symbolutveckling. 
 
 
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 
Jonas Lindell, Informationschef, Saab Aerosystems  
Tel: 013-18 71 73. Mobil: 0734-18 71 73. 
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