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Saab – ny partner i Digital Futures Industrial & 
Societal Partnership-program 
Digitalisering har potential att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. 

Med visionen att forma ett hållbart samhälle genom digital transformation 

välkomnar det tvärvetenskapliga forskningscentret Digital Futures nu 

försvarskoncernen Saab som en ny partner. 

"Saab är en mångårig samarbetspartner till KTH, RISE och andra akademiska institutioner 

i Sverige och tillför en unik profil när det gäller ambitioner och krav inom digital teknik. För 

ett forskningscenter som Digital Futures finns ett behov av spjutspetskompetens och 

excellens inom dessa områden och en möjlighet till både utmanande och spännande 

tekniköverföring", förklarar James Gross, Associate Director Digital Futures Partner 

Programme. 

"När världen blir mer osäker och takten i den tekniska förändringen ökar, måste Saab 

fortsätta att förnya sin affärsverksamhet. Jag ser fram emot detta nya partnerskap med 

Digital Futures. Forskningssamarbete är viktigt för att vi ska kunna tillgodose våra kunders 

framtida behov på bästa möjliga sätt”, säger Petter Bedoire, Chief Technology Officer på 

Saab. 

Saab utmanar ständigt teknikens gränser för att skapa en säkrare, mer hållbar och rättvis 

värld. Även om Saab har sitt huvudkontor i Sverige, har företaget stora verksamheter över 

hela världen och är en del av flera nationers inhemska försvarsförmåga. 

”Som partner till Digital Futures kommer Saab att stärka vår forsknings- och 

innovationsagenda inom många viktiga aspekter av digital transformation. Saabs expertis 

inom autonomi och beslutsstödssystem kommer att göra det möjligt för Digital Futures och 

våra partners att arbeta med några av de viktigaste utmaningarna för hur man bygger 

framtidens motståndskraftiga och intelligenta infrastruktursystem”, avslutar Karl H 

Johansson, direktör för Digital Futures. 

Samarbete med företag och offentlig sektor ger forskare ökad insikt i olika 

samhällsutmaningar och tillgång till data och testbäddar. På så sätt kan forskningen 

fokusera närmare på konkreta problem och bidra till ett mer hållbart samhälle.   

Ekosystemet av intressenter kallas Industrial and Societal Partnership Programme (ISPP) 

och etablerades i april 2022, tillsammans med Stockholms stad, Region Stockholm, 

AstraZeneca, Ericsson, Scania och Skanska. 
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Digital Futures etablerades 2020 gemensamt av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 

Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden. Över hundra projekt 

bedrivs inom centret för att bidra till att lösa frågor inom framtida energiförbrukning, 

klimatförändringar, sjukvård, transporter och ett inkluderande samhälle. 

Tillsammans med aktörer inom offentlig och privat sektor tar forskare upp 

samhällsutmaningar med innovativa digitala lösningar, såsom framtidens kommunikations- 

och logistiksystem, platsoberoende sjukvård, klimatpositiv utveckling, digital infrastruktur 

och cybersäkerhet. 

Johanna Gavefalk 

PRESS KONTAKT- Chief Communications Officer, Digital Futures 

jgav@kth.se 

+46 70-090 74 56 

Digital Futures  

www.digitalfutures.kth.se 

Johan Öberg 

PRESS KONTAKT - Media Relations Manager 

Saab Press Center, Group Communication 

johan.oberg@saabgroup.com 

Saab 

www.saabgroup.com 

mailto:info@digitalfutures.kth.se
https://www.digitalfutures.kth.se/
mailto:https://www.kth.se
mailto:https://www.su.se
https://www.ri.se/sv
mailto:jgav@kth.se
http://www.digitalfutures.kth.se/
mailto:johan.oberg@saabgroup.com
http://www.saabgroup.com/

	Saab – ny partner i Digital Futures Industrial & Societal Partnership-program

