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Träffa Saab i Almedalen 2011 

Under årets Almedalsvecka finns försvars- och säkerhetsföretaget 
Saab på plats. Ett flertal seminarier och event på temat teknik, 
forskning, näringsliv, försvar och säkerhet står på agendan. Följ Saabs 
aktiviteter under veckan på www.saabgroup.com/almedalen2011 

Rabatt på forskning och utveckling – gör skatteincitament oss 
mer innovativa?  

Arrangeras av AstraZeneca, AB Volvo och Saab. Seminariet ställer frågan huruvida skatter och 
avdrag kan vara ett effektivt sätt att stimulera FoU. Medverkar gör bland annat Tommy Waidelich, 
riksdagsledamot (S), Lena Hagman, chefsekonom Almega och Göran Pettersson, riksdagsledamot 
(M). 
 
Tid och plats: måndagen den 4 juli, kl. 15.30 – 17.30, Wisby Strand Congress & Event, 
Donnersgatan/Strandvägen 
 
Från Saab medverkar Dan Jangblad, strategidirektör 
Länk Almedalskalendariet här. 
 

Luftförsvaret och Gripen – vad tycker vi? 

Arrangeras av Folk och Försvar med syfte att ta del av olika åsikter och uppfattningar om Gripen. 
Medverkar gör bland annat fyra ledamöter från Försvarsutskottet. En Gripen C/D-version finns på 
plats. 
 
Från Saab medverkar Michael Mohr, Head of Public Affairs Strategies. 

 
Tid och plats: tisdagen den 5 juli, kl. 15.00-16.15, Visby flygplats, F 17, Flottiljvägen 6 
Länk Almedalskalendariet här. 

 
Teknikutveckling inom flygindustrin – så tjänar Sverige på den  
 Arrangeras av Fjärde Storstadsregionen i samarbete med Svenskt Flyg, Swedish Aerospace Institute 
(SAI), Saab och Volvo. Det är en dag fylld med flygseminarier där bland annat forskare, politiker 
och näringsliv belyser vad flyget bidrar med och hur flyget effektiviserar samhället. 
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Seminariet är upplagt så att varje medarrangör får ett seminariepass vardera. Saab kommer att ta upp 
frågan om flygets roll för samhällets teknikutveckling och leds av Pontus de Laval, teknikchef, och 
Lars Sjöström, affärsutvecklingschef affärsområde Aeronautics. 
 
Tid och plats: onsdagen den 6 juli, kl. 9.00-17.30 (Saabs pass kl. 14.45-16.00), Trädgården, Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6. 
 
Länk Almedalskalendariet här. 
 

Libyeninsatsen från ett svenskt försvarsperspektiv  

Arrangeras av Saab i samarbete med Försvarsmakten. När riksdagen i början av april fattade beslut 
om att skicka stridsflyg till Libyen för att upprätthålla flygförbudszonen slöt en bred majoritet upp 
bakom regeringen. Det är nära unik händelse att Sverige genomför en militär insats med stridsflyg 
och man får gå ända tillbaka till 60-talet för att hitta något liknande. 

 
Tid och plats: torsdagen den 7 juli, kl. 15.00-16.00 med efterföljande mingel, Trädgården, Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6. 
 
Medverkar gör Stefan Wilson, överstelöjtnant och förbands- och kontingentschef. 
 
Länk Almedalskalendariet här. 
 

Testa att flyga Gripen i Almedalen  

Nu har du möjlighet att pröva dina vingar som pilot i Almedalen. Vi är på plats med en realistisk 
flygsimulator som sätter dina färdigheter på prov. 
 
Flygsimulatorn leds av Maria Lundquist, som har stor vana av att leda och hjälpa både erfarna och 
mindre erfarna piloter. 
 
Tid och plats: torsdagen den 7 juli, kl. 13.00-15.00 & 16.30-18.00, Trädgården, Clarion Hotel 
Wisby, Strandgatan 6 
 
Länk till eventet här. 
 

Hållbarheten i infrastrukturen är eftersatt! Hur försvarar vi våra 
flöden? 
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Arrangeras av Folk och Försvar och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) med syfte att berätta 
och visa den nya säkerhetspolitiska kontexten vi lever i. Det handlar inte bara om nationella gränser 
längre, utan om att skydda handel och flöden. 
 
Frihet och flöden är sammanlänkat och detta kräver säkerhet. Hur skapar vi en bättre säkerhet för att 
säkra flöden? Vilka är utmaningarna och hur möter vi dem? Vilka kompetensen behöver vi? Vem har 
ansvaret? 
 
Medverkar gör bland annat Peter Hultqvist, ordförande (S) Försvarsutskottet, Johan Bergenäs, 
analytiker vid tankesmedjan Stimson Center i Washington, och Erik Windmar, politisk rådgivare till 
EU-kommissionär Cecilia Malmström. 
 
Tid och plats: fredagen den 8 juli, kl. 10.30-11.45, Wisby Strand konferenscenter, 
Donnersgatan/Strandvägen 
 
Från Saab medverkar Lars Jernbäcker, ansvarig för civil säkerhet 
Länk till Almedalskalendariet här.  
 
Fär ytterligare information, kontakta 
Saabs presscenter,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/almedalen2011 

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. 

 


