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Saab får beställning från FMV på vidareutveckling av 
spaningssystemet för Gripen  
 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning av FMV 
(Försvarets materielverk) på uppgradering och vidareutveckling av 
spaningssystemet i Gripen. Beställningen är värd cirka MSEK 400 som 
fördelas över fyra år. 
 

Ordern innebär utveckling av mörkerkapacitet och förbättrad användargränsyta för 
spaningskapseln på Gripen. Spaningskapseln ger Gripen en fotospaningsfunktion  
och är en betydelsefull komponent i Gripens totala spaningsförmåga. Systemet är 
modulärt och har stor utvecklingspotential. 
 
– Saabs kompetens inom sensorer och bildbehandling är av världsklass och vi ser 
fram emot att tillsammans med FMV och Försvarsmakten ytterligare förbättra Gripens 
spaningsförmåga, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic 
Defence Systems. 
 
Beställningen berör i huvudsak Saabs verksamheter i Stockholm och Linköping. 
 
 
 
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: 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 
 
www.saabgroup.com
 
För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. 
Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort 
stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. 
 
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 
31 mars kl. 17.10. 
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