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Stina Tang får Saabs utmärkelse  
Årets kvinnliga förebild 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har utsett Stina Tang, 
hållbarhetskonsult på revisionsbolaget EY till Årets kvinnliga 
förebild. Stina Tang får utmärkelsen för att hon på ett 
målmedvetet sätt uppmuntrar unga kvinnor att kliva in i 
mansdominerade arbetsmiljöer. Priset delas ut årligen vid 
employer branding-företaget Universums evenemang Talent 
Excellence & Awards. 

En jury inom Saab beslutar årligen om utmärkelsen Årets kvinnliga 
förebild, som syftar till att lyfta fram kvinnor, som är förebilderoch som 
uppmuntrar andra kvinnor till karriärer i traditionellt manliga arbetsmiljöer. 
 
Motiveringen till utmärkelsen: 
Årets kvinnliga förebild kombinerar sin tekniska bakgrund med en passion 
för hållbarhetsfrågor och en stark tro på att mångfald leder till 
innovationskraft. Hon inspirerar unga kvinnor till att kliva in i 
mansdominerade arbetsmiljöer och att där våga ta steget fullt ut. Redan 
som tioåring visste hon att hon ville bli ingenjör, och hennes driv och 
engagemang matchar Saabs arbete med att ständigt tänja på gränserna 
för vad som anses vara tekniskt och intellektuellt möjligt. Därför tilldelas 
Stina Tang, hållbarhetskonsult på EY, Saabs utmärkelse Årets kvinnliga 
förebild 2016. 
 

– Jag jobbar i det spännande snittet mellan strategi, redovisning 
och hållbar utveckling. I takt med rådande klimatförändringar och 
ett större samhällsengagemang har företag idag ett ökat 
incitament att tänka om kring sin egen affärsmodell och 
affärsstrategi. Företag ställer sig en rad frågor såsom: Hur ska 
de bedriva sin verksamhet på lång sikt? Hur kommer mänskliga 
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rättigheter i den egna leverantörskedjan att påverka potentialen 
att anställa dagens studenter som blir morgondagens 
topptalanger?  Hur blir ett företag mer hållbart? Det här är 
jättespännande frågor att få arbeta med och bidra till lösningar 
på, säger Stina Tang. 

 

I år var drygt 50 kvinnor nominerade till utmärkelsen Årets kvinnliga 
förebild.  

– Frågor kring hållbarhet, mångfald och innovationskraft är 
ständigt i fokus hos oss och det är både viktigt och roligt att 
kunna få lyfta fram en riktig förebild inom det här området, säger 
Saabs personaldirektör Lena Eliasson. 

 
Som Årets kvinnliga förebild får Stina Tang bland annat en mentor från 
Saab under ett års tid. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Saabs presscenter 
+46 (0)734 180 018  
presscentre@saabgroup.com  
 
 
 
www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube  
Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt 
och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt 
ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.  


