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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar det officiellt publicerade policyarbetet i de företag som utgör kärnan i 

Gripen NGs nätverk i Brasilien. Detta görs genom en jämförelse av de olika företagens 

policydokument som analyseras med hjälp av Morgans och Hunts teori om 

relationsmarknadsföring. De centrala begreppen Tillit och Engagemangsåtagande utreds var 

för sig med hjälp av två olika forskningsfrågor. Med hjälp av en ingående och strukturerad 

genomgång av de olika aktörernas resurser görs bedömningen att: Gripen NGs nätverk har 

goda förutsättningar för engagemangsåtagande. Detta eftersom de inblandade aktörerna 

innehar de resurser som krävs för att genomföra de aktuella aktiviteterna i form av 

kunskapsöverföring för lokal produktion samt forskning och utveckling av Saabs 

stridsflygplan. Tillit skapar företagen mellan varandra i nätverket genom att på olika sätt 

kommunicera sina värderingar och tydligt definiera regler kring kommunikation och 

informationshantering i uppförandekoder. Det som tydligast kännetecknar företagens 

tillitsskapande arbete är upprätthållandet av sekretess för att skydda sin egen och 

medarbetarnas integritet. 
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1.1 Inledning 

Brasilien har efter mer än tio års förhandlingar med olika länder valt att skriva kontrakt med 

SAAB som därigenom går in i ett nära samarbete med bland annat Embraer för att producera 

flygplanet Gripen NG (Next Generation) på plats i Brasilien.  

Saab utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas 

föränderliga behov. Det leder till att Saab lägger ca 25% av sina försäljningsintäkter på 

forskning och utveckling, enligt Saab (2015**). Den kunskap som Saab utvecklar är 

företagets viktigaste marknadsstrategiska resurs. Att sälja den resursen i samband med 

Gripenaffären med Brasilien innebär att Saab riskerar sitt marknadsstrategiska kapital i och 

med att kunskapen om tillverkningen av en av företagets viktigaste resurser kan sprida sig till 

konkurrenterna. Enligt Zack (2002) behövs det ett strategiskt samarbete för att säkerställa den 

här typen av kunskapsresurser. Dessutom krävs det ett mycket nära samarbete för att 

överhuvudtaget kunna genomföra överföringsprocessen av kunskap om en så pass avancerad 

och komplicerad teknik. Grunden i detta ömsesidiga engagemangsåtagande bygger enligt 

Morgan and Hunt (1994) på tillit. När den ena parten har förtroende för den andres integritet 

och pålitlighet då existerar det tillit i en relation. Tillit innebär förtroende och uppfattningen 

att den andre står för sitt ord. Fokus i denna uppsats ligger på de förutsättningar som finns för 

det nödvändiga engagemangsåtagandet i och med affären och uppsatsen undersöker också 

hur företagen i det nybildade Gripennätverket arbetar för att skapa tillit i sin marknadsföring. 
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1.2 Problemformulering 

I och med överföring av strategiskt viktiga och värdefulla kunskaps- och 

informationsresurser krävs det att de berörda företagen kan lita på varandra. SAAB har 

påbörjat ett samarbete med ett stort antal aktörer i Brasilien som skulle kunna leda till 

försäljningar av mycket värdefull kunskap och information. Samtidigt är denna information 

och kunskap en av SAAB:s mest strategiska konkurrensfördelar. Brasiliens giganter inom 

flyg- och den högteknologiska försvarsindustrin går i och med Gripenaffären in i ett mycket 

omfattande och dyrt samarbete där de utan garantier förväntar sig att på sikt få fullständig 

tillgång till ett av världens mest avancerade och högteknologiska stridssystem. Uppsatsen 

ämnar undersöka de förutsättningar som finns för engagemangsåtagande i det nybildade 

Gripennätverket och uppsatsens fokus riktas framför allt på hur SAAB och dess närmaste 

nätverkspartners i Brasilien gör för att skapa tillit i denna känsliga marknadsföringssituation.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Bakgrundsfråga: 

Vilka förutsättningar finns för engagemangsåtagande i det brasilianska Gripennätverket?  

Huvudfråga: 

Hur fungerar företagens policystrategiska marknadsföringsarbete, med att bygga upp tillit i 

sina externa nätverksrelationer inom det brasilianska Gripennätverket? 

 

1.4 Syfte 

Att med Gripen NG affären i Brasilien som fallstudieobjekt ge insyn i hur de inblandade 

företagen arbetar för att skapa tillit till varandra genom deras strategiska policyarbete.  

Att med hjälp av Morgans och Hunts teorier om relationsmarknadsföring utvärdera det 

brasilianska Gripennätverket utifrån begreppen: Tillit och engagemangsåtagande. 

Att visa på ett fall där tillit och engagemangsåtagande är extra viktigt i affärsrelationerna, 

eftersom själva produkten används inom försvar och säkerhet. Dessutom rör den mest 

intensiva aktiviteten överföring av information och kunskap som kan vara strategiskt 

avgörande för produktens marknadsföringsmässiga konkurrensfördelar och dess militära 

användbarhet.  
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2. Industriella nätverk och dess relationer – teoretisk bakgrund 

Två teoretiska verktyg utgör i denna uppsats en grund för att förstå förutsättningarna för 

relationer i ett industriellt företagsnätverk. ARA-modellen (2.1) beskriver mycket förenklat 

hur nätverk är uppbyggda. Teorin om engagemangsåtagande och tillit (2.2) beskriver vilka 

mekanismer som bygger upp bindningarna mellan aktörerna i nätverket. 

2.1 ARA-modellen 

Modellen som Håkansson och Snehota (1995) konstruerat är ett analytiskt ramverk för att 

studera affärsmässiga relationer i nätverk. Den ger en beskrivning av de huvudsakliga delarna 

i en relation som påverkar aktörerna på ett ekonomiskt plan ”(a.a.)”. När man vill analysera 

nätverk så kan modellen användas för att utvärdera relationens tillstånd och dess 

utvecklingsmöjligheter ”(a.a.)”. Detta görs genom att först beskriva hur relationer mellan 

företag bildas och utvecklas samt vilka krafter som påverkar dessa relationer. Diskussionen 

utmynnar i en modell som i uppsatsen används för att analysera och utvärdera relationer 

mellan företag ”(a.a.)” som kallas för ARA-modellen. 

Håkansson och Snehota definierar relationer, med viss försiktighet, som “en ömsesidigt 

orienterad interaktion mellan två reciprokt bundna parter” (Håkansson och Snehota, 1995, s. 

25). Det innebär att ett beroende skapas parterna emellan. Det faktum att företag är beroende 

av andra aktörer genom utbyten av varor och tjänster är ofta en källa till ömsesidigt beroende. 

Sådana beroenden är ofta något som utvecklas över tiden, det kan handla om ett beroende 

som har en positiv effekt för de inblandade men det kan också innebära hinder och problem. 

Relationer kan ses som ett sätt att hantera de ömsesidiga beroenden som uppstår men de kan 

också vara en anledning till att beroenden skapas (a.a.).  

För att ytterligare analysera och komma in på karaktären av ett nätverk utgår Håkansson och 

Snehota från att tre delkomponenter utgör nätverket. Dessa delkomponenter är: Aktörer, 

Resurser och Aktiviteter (därav ARA). Relationerna i nätverket kan således delas in i tre 

lager; dessa är resursbindningar, aktörsband och aktivitetslänkar (a.a.). För att förklara hur 

dessa länkar, band och bindningar hålls samman använder denna uppsats inte Håkanssons 

och Snehotas diskussion och begrepp. Funktionen i dess länkar, band och bindningar 

analyseras utifrån teorin om engagemangsåtagande och tillit. ARA-modellen utgör endast 

empiridelens struktur för att beskriva nätverket och dess begrepp i form av resurser och 

aktörer används i analysen. 
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2.2 Teorin om engagemangsåtagande och tillit i relationsmarknadsföring 

De två begreppen engagemangsåtagande och tillit är centrala element som utgör fundamentet 

för ett relationsbaserat samarbete mellan parter i ett nätverk. Morgans och Hunts (1994) 

undersökning visar att fem variabler har stor inverkan på hur dessa två centrala element i 

fundamentet för en relation utvecklas och upplevs. De tre variabler som påverkar 

engagemangsåtagande i relationen är 1) Kostnaderna för att lämna relationen; 2) Nyttan av 

relationen; 3) Gemensamma värderingar. De tre variabler som påverkar tilliten i relationen är: 

A) Gemensamma värderingar; B) Kommunikation; C) Opportunistiskt beteende. Där 

variablerna 1,2,3 och B hade en positiv inverkan på önskvärda utfall i uppbyggnaden av en 

relation medan den sista: C) Opportunistiskt beteende hade en negativ inverkan på önskade 

beteenden i en relation. Engagemangsåtagande har mätbara effekter på: benägenhet till 

eftergivenhet och samtycke; benägenheten att stanna i eller lämna relationen; benägenhet till 

samarbete. Tillit har önskade effekter på alla fem undersökta utfall i relationen vilket 

inkluderar de tre ovan nämnda plus: benägenhet till funktionell konflikt; benägenhet till 

osäkerhet i beslutsfattandet. Man kan också rita upp bilder på samtliga variabler och deras 

relation till varandra (se bilaga). 

2.2.1 Teoretiska definitioner 

Nedan följer ett antal definitioner av de mest centrala begreppen i Morgans och Hunts teori. 

Dessa begrepp utgör basen för uppsatsens struktur.  

2.2.1.1 Engagemangsåtagande 

I detta sammanhang definierat som att en part i en relation värderar en pågående relation så 

pass högt att denne är beredd att arbeta för att upprätthålla relationen för en obegränsad 

framtid. Den undersökta variabeln förekommer inom äktenskapsforskning och är framför allt 

av social karaktär och inte ekonomisk i betydelsen monetär karaktär. Inom företagsekonomi 

används variablerna med ett monetärt perspektiv men inte uteslutande monetärt.  

2.2.1.2 Tillit 

När den ena parten har förtroende för den andres integritet och pålitlighet då existerar det 

tillit i en relation. Tillit innebär förtroende och uppfattningen att den andre står för sitt ord.  

2.2.1.3 Faktorer som skapar Engagemengsåtagande och Tillit 

Något som leder till engagemangsåtagande är att relationen är dyr att avbryta. Kostnaden att 
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avbryta relationen blir en tröskel och ett motiv att satsa på relationen.  

Nyttan av relationen är givetvis central och kan ses som alternativkostnaden att avbryta 

relation och är avgörande för engagemangsåtagande. Den specifika nyttan av en relation kan 

skapas via produkter, processer eller teknologier som tillför något till det egna företagets 

marknadsmix. De relationer ett företag bygger upp med andra aktörer är avgörande för 

företagets strategi och möjligheter att tillgodose kundernas behov. 

Delade värderingar syftar i sammanhanget på vilka av företagens mål, policys och beteenden 

som upplevs som viktiga, lämpliga och vad som är rätt och fel. Flera undersökningar visar att 

delade värderingar är av stor betydelse för både tillit och engagemangsåtagande i en relation. 

Delade värderingar är grundläggande för uppbyggnaden av en organisationskultur och för 

individers sätt att identifiera sig med andra i en relation. 

Kommunikation, i detta sammanhang definierat som: "utbytet av meningsfull och aktuell 

information mellan företag", skapar tillit i en relation genom att informationen hjälper till att 

lösa konflikter och jämkar de olika parternas verklighetsuppfattning och förväntningar på 

varandras skyldigheter, förmågor och tillgångar. Kommunikationen kan sägas hålla samman 

en affärsrelation och är det styrmedel som upprätthåller det konkreta samarbetet. 

Opportunistiskt beteende innebär "svekfullt sökande av egenvinning" genom att bryta 

uttalade eller outtalade löften utifrån den roll och det förväntade beteende som man har i en 

relation. Opportunistiskt beteende bryter ned tillit i relationer och skapar en uppfattning att 

det inte går att lita på personen i fråga.  

2.2.1.4 Konsekvenser av Engagemengsåtagande och Tillit i en relation 

Benägenhet till eftergivenhet och samtycke. Engagemangsåtagande och tillit ökar 

kompromissviljan och skapar således en benägenhet till att göra avkall på egna intressen för 

att främja relationen.  

Benägenheten att stanna i relationen. Engagemangsåtagande och tillit ökar förutsättningarna 

för att relationen inte avbryts.  

Benägenhet till samarbete.  En partners engagemangsåtagande för och tillit till den andre i 

relationen leder till en önskan att samarbeta med denne och en benägenhet till att arbeta på 

förhållandet. 
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Benägenhet till funktionell konflikt. I alla nära relationer som rör komplicerade och/eller högt 

värderade aktiviteter kommer det att uppstå konflikter. Tillit ökar förutsättningarna för att 

tvister löses i godo, på ett vänskapligt sätt. Eftersom tilliten hindrar stagnation, stimulerar 

intresset och nyfikenheten, skapas förutsättningar för funktionell konflikt. 

Säkerhet i beslutsfattandet. Tillit ökar den ena partens säkerhet i beslutsprocessen eftersom 

den andra parten upplevs som att den går att lita på. 

 

3. Metod 
 
3.1 Avgränsning 

Undersökningen utgår inte från ett individperspektiv som Morgans och Hunts (1994) 

undersökning gör, även om den använder samma begrepp som Morgans och Hunt gör i sin 

undersökning. Den här uppsatsen söker redogöra för de olika aktörernas, det vill säga 

företagens, samarbete på en organisatorisk nivå vilket på grund av den strikta sekretess som 

råder i branschen begränsar uppsatsen till att analysera policyfrågor genom offentliga 

policydokument. Som ett exemplifierande citat från Saab.  

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om 

kunden inte kommer att offentliggöras. (Saabs pressavdelning 2014) 

I Gripenaffären deltar flera statliga aktörer men detta arbete lägger fokus på den mer privata 

företagsnivån och dess aktörer. Uppsatsen har endast tre företag i fokus förutom SAAB. 

Detta på grund av att de enligt Saabs presscentrum är de företag som i störst utsträckning får 

del av den informations- och kunskapsöverföring som tekniköverföringen genom Gripen NG 

avtalet omfattar. I affärsnätverket ingår andra företag som levererar till dessa tre och även 

direkt till Saab men det är otydligt i vilken utsträckning de omfattas av avtalet om 

tekniköverföring. Nätverket som studeras i uppsatsen avgränsas därmed till de aktörer som 

kommer att beröras av kunskapsöverföringen, inte för att undersökningen ämnar svara på 

djupare frågor om karaktären av just kunskapsöverföring utan helt enkelt för att ringa in de 

fyra mest centrala aktörerna. 

3.2 Uppsatsens disposition och teorins anpassning till insamlat material 

Den empiriska undersökningen är indelad i två större delar (se 3.2.2 samt 3.2.3) där fokus i 

första delen ligger på engagemangsåtagande och fokus i den andra delen ligger på tillit. För 
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att undersöka nätverkets förutsättningar för och företagens arbete med de variabler som ligger 

till grund för dessa begrepp kommer olika metoder att användas i de två olika delarna av 

empirin. ARA-modellen fungerar som ett skelett för empirin genom att läsaren kan göra sig 

en bild av företagen med hjälp av den strukturerade genomgången av aktörerna och deras 

viktigaste resurser. På detta skelett som ARA-modellens termer utgör läggs det i empirin kött 

i form av empirisk information om företagen. Det underlättar förhoppningsvis också 

förståelsen av det strategiska policyarbetet. Vet man ingenting om företagen i nätverket blir 

det svårt att säga något om dem över huvud taget. Skelettet det vill säga ARA-modellens 

struktur hjälper till att organisera de fakta som presenteras utifrån den information som 

företagen själva publicerat.  

3.2.1 Politisk och ekonomisk kontext - Brasilien & Sverige 

För att i enklast möjligaste mån måla upp en kontext i form av en kort inblick i politiska och 

ekonomiska förutsättningar som kan tänkas ha en viss påverkan på Gripenaffären inleds 

empiridelen med några enkla presentationer från relevanta sekundärkällor som kan rama in 

ämnet för en läsare som behöver en introduktion till relationen Sverige, Brasilien och Gripen.  

3.2.2 Textstudier om Engagemangsåtagande 

Strukturerat utifrån ARA-modellen beskrivs i uppsatsens empiridel det nätverk som berörs av 

Gripenaffären med Brasilien. Denna bakgrundsbeskrivning kommer att stödja sig på officiella 

källor hämtade från de aktuella företagens hemsidor och en del pressmeddelanden från 

respektive företag.  

För att analysera Gripenaffären utifrån de två variablerna: Nyttan av relationen och 

Kostnaden att avbryta relationen, som bygger upp engagemangsåtagande i affärsrelationer, 

innehåller uppsatsen en genomgång och en analys av de officiella källor som nämnts ovan. 

Fokus i uppsatsen ligger mer på företagen och dess resurser än på aktiviteter. Resurserna är 

nämligen centrala för att ge en bild av vad som fundamenterar företagens 

engagemangsåtagande utifrån variablerna i Morgans och Hunts teori. Aktiviteterna har 

visserligen också betydelse men de hemlighålls i större utsträckning av de aktuella företagen. 

Uppsatsen består alltså delvis av information som underbygger analysen och slutsatsen 

angående bakgrundsfrågan om engagemangsåtagande. Denna information återfinns separat i 

empiridelen (se 4.3 till 4.3.4.4) och även i analysen (5.1 och 5.2). Den första delen är också 

ämnad att ge en välförankrad bakgrundsförståelse av fallstudiens aktörer och resurser för att 

på så sätt kunna närma sig nästa del av Morgan och Hunts analytiska begreppsvariabler. 
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3.2.3 Undersökning om Tillit 

För att undersöka de tre variablerna: Delade värderingar, Kommunikation & Opportunistiskt 

beteende; som samtliga bygger upp Tillit i relationer med fokus på hur Saab arbetar med 

information och kunskapsöverföring har kontakt tagits med Saab med avsikt att få intervjuer 

med lämpliga representanter på Saabs informationsavdelning och marknadsföringsavdelning. 

Detta med avsikt att tydliggöra företagets policyarbete och deras uppfattning och strategi i 

samarbetet med de brasilianska företagen i Gripennätverket. Saab meddelade via sin 

presstjänst att de inte ger ut information på marknadsföringsområdet om den inte är 

publicerad på hemsidan och således tillbörligt auktoriserad för att offentliggöras. I detta svåra 

läge kompletterades kontaktskapandet gentemot Saab med en enkätundersökning som skulle 

ge Saab möjlighet att behandla våra frågor utifrån sina regler och rutiner (se enkätfrågorna i 

appendix). Då denna enkät inte heller besvarades ligger uppsatsens fokus på tillgängliga 

offentliga policydokument och liknande uttalanden i officiella publikationer från Saabs 

hemsida samt till viss del på information och åsikter hämtade från mer spekulativa analyser i 

nyhetsmedia och universitetspublikationer.  

 

3.2.3.1 Intervjuinitiativ enkätundersökning och information från brasilianska företag 

I Gripenaffären deltar också flera statliga aktörer. Därför inleddes undersökningen med ett 

besök på den brasilianska ambassaden där förste sekreteraren: Thiago de Faria Miranda tog 

emot för att svara på frågor. Då han inte kunde svara på några frågor utanför den information 

som publicerats av Saab och dess samarbetspartners och inte heller kunde lämna ut några 

offentliga dokument om affären som t.ex. kontrakt eller samförståndsavtal förmedlade han 

kontakt med Brasiliens nyutnämnde ambassadör i Stockholm: Marcos Vinicius Pinta Gama, 

för att ge möjlighet att ställa frågor om Brasiliens köp av stridsplanet Gripen. Ambassadören 

underströk den strikta sekretess som råder i branschen och beklagade att ambassaden inte 

kunde förmedla någon information. 

Sedan har kontakt tagits med de tre brasilianska företagen: Embraer, Akaer och Ael Sistemas 

SA. Detta på grund av att de enligt olika tidningsartiklar är de företag som i störst 

utsträckning får del av den informations- och kunskapsöverföring som tekniköverföringen 

genom Gripenavtalet enligt andrahandskällor omfattar. Detta gjordes med avsikt att få 

intervjuer via telefon med lämpliga representanter och för att få svar på en enkätundersökning 

(Se enkätfrågorna i appendix 1). Ael Sistemas SA beklagade att de inte kan svara på enkäten, 

på grund av det sekretessavtal som skrivits med Saab. Avtalet tillåter inte AEL att svara på 
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den typ av frågor som enkäten innehöll. Företaget Embraer svarade att deras offentliga 

information är tillgänglig på deras hemsida och hänvisade till årsredovisningen och till 

samarbetspartnern Saab. Akaer tog lång tid på sig för att svara på enkäten (Se appendix 1 och 

2). 

3.2.3.2 Officiella publikationer och policydokument om värderingar 

Den information som slutligen framför allt används i uppsatsen för att analysera 

arbetet med värderingar, kommunikation och opportunistiskt beteende är: 

”Uppförandekoder” eller som på portugisiska: ”Código de ética e conduta 

corporativa”; En form av policyverktyg vars syfte är att föra ut företagets 

”uppföranderegler” till hela personalstyrkan och de fungerar samtidigt som 

marknadsföringsdokument som kan upplysa medarbetare om vad de bör kunna 

förvänta sig av företaget.  
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4. Gripenaffären 

Den ekonomiskpolitiska och kulturella kontexten som Gripenaffären utspelar sig i kan 

vara av betydelse för företagens relationsstrategier. Här sammanfattas några centrala 

punkter. 

 

4.1 Brasiliens och Sveriges ekonomiska och politiska relationer 

Sverige och Brasilien har en lång historia med åtskilliga årtionden av kommersiellt 

partnerskap. Idag representeras svensk industri av mer än 200 företag i landet. Denna 

långsiktiga relation manifesteras genom de industriområden som utvecklats till ett "litet 

Sverige" i São Paulo som enligt SVENSK BRASILIANSKA HANDELSKAMMAREN 

(2015) är den latinamerikanska stad med störst ekonomisk omsättning. 

Den stora volymen på handeln mellan länderna och de svenska investeringarna i Brasilien 

tillsammans med ett ökande antal svenska turister som besöker Brasilien ger en viss vitalitet 

till relationen mellan Brasilien och Sverige. På en politisk nivå finns det samsyn i olika frågor 

på den internationella dagordningen, såsom: hållbar utveckling och miljöskydd, kampen mot 

hunger och fattigdom, nedrustning, demokrati och social rättvisa samt mänskliga rättigheter 

och humanitär rätt. Brasilien deltar i Svenska initiativ inom FN för att främja reformer och 

skapa en ny dagordning för nedrustning, framför allt av kärnvapen. Under 2009 

undertecknade Brasilien och Sverige ett avtal om ekonomiskt, industriellt och tekniskt 

samarbete. Avtalet är enligt BRASILIENS AMBASSAD I STOCKHOLM (2015) ett så 

kallat samförståndsavtal om samarbete på försvarsområdet. 

Kerr, Esther och Gomes (2014) hävdar att framgången med Gripen beror på den svenska 

industrins vilja att överföra kunskap om känslig teknik och utveckla den tillsammans med 

Brasilien. Detta är en nyckelvariabel för Brasiliens regering, som har förklarat behovet av att 

balansera sitt nationella försvar genom inköp av ny teknik. I ett geopolitiskt perspektiv verkar 

det som att något som har påverkat valet av Gripen NG var den ökande militarismen och 

aggressionerna i den franska och den amerikanska utrikespolitiken under det senaste 

decenniet. Som en kontrast är det strategiska partnerskapet med Sverige mycket mer 

intressant på medelfristig och lång sikt, särskilt med tanke på den fredliga traditionen av 

neutralitet och oberoende inom den svenska utrikespolitiken. Dessutom utgör de 

gemensamma intressen och värderingar som Sverige och Brasilien delar på områden som 

t.ex. försvar av demokrati, ekonomisk utveckling, icke-inblandning i nationella 
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angelägenheter och politisk stabilisering genom en multipolär värld argument för Gripen NG. 

Dessa uttalanden från Professor José Niemeyer (2014) får ses i relation till Gripens 

konkurrerande alternativ och deras politiska kontext. En annan viktig punkt är att köpet av 

Gripen innebär större försvarsteknisk autonomi för Brasilien än de andra alternativen i 

Affären.  

4.2 Bakgrund Gripenaffären 

Det så kallade utvärderingsprogrammet F-X2 genomfördes av det brasilianska 

försvarsministeriet genom: Comando da Aeronáutica (COMAER). Programmet som bl.a. 

omfattar köp av stridsflygplan, startade 2001. Produktförslag från tre länder tävlade slutligen 

om att teckna avtal med den brasilianska regeringen. Följande flygplan utgjorde finalisterna: 

Saab, Gripen NG (Sverige); Boeing, F-18E / F Super Hornet, (USA); Dassault, Rafale F3 

(Frankrike). Gripen NG som utgår från det svenska JAS 39 Gripen kommer att ersätta det 

franska Mirage 2000, som skall avskaffas.  

Försvarsministern, Celso Amorim, hävdade att tre faktorer var avgörande i valet av flygplan: 

Teknisk prestanda i själva stridsflyget; möjligheter till effektiv överföring av tekniskt 

kunnande; samt kostnader i och med köp, användning och service. Enligt Amorim utgör det 

svenska flygplanet den bästa balansen mellan dessa tre faktorer. Kontraktet mellan Saab och 

COMAER innehåller ett avtal rörande industrisamarbete med betydande tekniköverföring 

från Saab till olika aktörer inom brasiliansk industri (Saabs presscenter, 2014). 

Embraer och Saab har tecknat ett Memorandum av förståelse (Memorandum de 

Entendimento) som innebär ett långtgående partnerskap i den gemensamma 

programförvaltningen för FX-2-projektet. Embraer kommer att spela en ledande roll i det 

övergripande programmet som lokal garant för teknisk prestanda genom service samt 

genomföra en omfattande del av arbetet inom produktion och leverans av Gripen NG till det 

brasilianska flygvapnet (Saabs presscenter, 2014). Paraguassu (2013) kommenterar att på 

listan över leverantörer och partners i den brasilianska nationalproduktionen av Gripen har 

Saab redan tecknat avtal med AEL Sistemas som kommer att producera bildskärmar och 

annan elektronisk utrustning ombord. Akaer, ett ingenjörsföretag, som redan har arbetat med 

Saab och är specialiserat på utveckling av flygstrukturer och förvaltning av strategiskt 

avgörande samarbetsprojekt inom försvarsavionik är den aktör som kommer att ha den 

viktigaste rollen i kunskapsöverföringen i Gripen affären. Akaer har i detta samarbete 
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ansvaret för själva kunskaps- och informationsöverföringsprocessen och dess metoder, 

system och kommunikationer. 

4.3 Tre brasilianska företag och SAAB  

Akaer, AEL Sistemas SA, EMBRAER och Saab utgör kärnan i det nätverk som skall arbeta 

med kunskaps och informationsöverföringen till den brasilianska industrin i och med 

Gripenaffären med Brasilien. Nedan beskrivs utförligt dessa fyra aktörer. 

4.3.1.1 Historisk bakgrund – Saab 

År 1937 när Europa stod på randen till en större konflikt bestämde sig Sveriges regering för 

att förbereda landet för det värsta. Svenska Aeroplan AB (Därav SAAB) grundades med 

uppgiften att förse den svenska nationen med militärflyg för att garantera landets säkerhet 

och självständighet. Försvarsbeslutet om ett nytt flygplanssystem (JAS 39 Gripen) togs i den 

svenska riksdagen och av försvarsministern Torsten Gustafsson 1982 enligt Wikipedia (2015) 

4.3.1.2 Aktiviteter och affärsområden – Saab 

Enligt Saab (2015) har Saab varit engagerat inom flera olika industrigrenar och samarbeten 

varav några har avvecklats. Idag återstår fem traditionella affärsområden och ett nystartat 

område. 

4.3.1.2.1 Aeronautics 

Saab (2015*) skriver på sin hemsida att Aeronautics är ett affärsområde med 3000 anställda 

som erbjuder luftburna system med relaterade subsystem, obemannade luftsystem och 

flygplansstrukturer. Aeronautics ansvarar bland annat för utvecklingen av JAS 39 Gripen. 

Bland subsystemen som utmärker sig är integrationen av olika motorer, bränslesystem, 

hårdvarusystem för informatik i cockpiten och tillhörande elektroniska styrsystem, 

kommunikationssystem och nätverk, vapensystem samt radarsystem. Dessa subsystem utgör 

inte sällan kärnprodukterna i andra affärsområden inom Saab (se nedan). 

4.3.1.2.2 Dynamics 

Dynamics erbjuder markstridsvapen, missilsystem, torpeder, sensorsystem, obemannade 

undervattensfarkoster och signaturhantering, samt fjärrstyrda militärfordon och 

säkerhetslösningar för offshore-industri och kärnkraftverk. Viktiga produkter är granatgeväret 

Carl-Gustaf samt ett antal avancerade missilsystem. Affärsenheten har 1500 anställda, enligt 

Saab (2015*). 
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4.3.1.2.3 Electronic Defence Systems 

Affärsområdet Electronic Defence Systems, med 2500 anställda, erbjuder luftburna, 

landbaserade och marina radarsystem, bl.a. Erieye, ARTHUR och GIRAFFE. De producerar 

datasystem anpassade för att koordinera den mekaniska flygplanstekniken med alla 

mätinstrument och styrsystem. Olika display- och övervakningssystem återfinns också inom 

affärsområdet samt lösningar för elektronisk krigföring, enligt Saab (2015*).  

4.3.1.2.4 Security and Defence Solutions 

Affärsområdet Security and Defence Solutions har 2500 anställda. De erbjuder lösningar för 

land- och marin- baserat försvar samt inom civil säkerhet. Några produktgrupper är: digitala 

telekommunikationssystem, radarsystem, olika övervaknings- larm- lås- kommunikations-

system, utbildningspaket för tidigare nämnda produktgrupper samt säkerhetssystem för 

infrastrukturer inom bland annat telekom och elkraft. I affärsområdet ingår även 

varvsindustrier genom Saabs dotterbolag Kockums. Företaget utformar, bygger och 

underhåller U-båtar samt ytgående fartyg som byggts för att inte synas på radar dessutom 

produceras Stirlingmotorer och minröjningssystem enligt Saab (2015*). 

4.3.1.2.5 Support and Services 

Support and Services är ett affärsområde med cirka 1800 anställda och verksamhet på en stor 

mängd orter i Sverige, samt på många av de platser där Saabs produkter används. Man 

erbjuder integrerade supportlösningar, teknik- och logistiksupport, underhåll och 

fältfaciliteter, samt regional flygplanssupport enligt Saab (2015*). 

4.3.1.2.6 Combitech 

Combitech AB bildades 2006 och är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 

medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- 

och säkerhetskoncernen Saab AB, enligt Combitech (2015). Dess konsulter har 

spetskompetens inom informationssäkerhet, systemintegration, kommunikation, mekanik, 

systemsäkerhet, systemutveckling , teknisk produktinformation och logistik. 

4.3.1.3 Resurser i relation till Gripenaffären i Brasilien – Saab 

Saabs viktigaste resurs i relation till affären med Brasilien är: Gripenmodellerna inklusive det 

utvecklingsprogram som skall leda till Gripen NG. NG-versionen kommer att vara försedd 

med avsevärt förbättrad och för det brasilianska flygvapnet anpassad teknik. (se bilaga: Next 

Generation Gripen) Andra resurser är en ganska nyvunnen erfarenhet av internationella 
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samarbeten i relation till främmande kulturer i och med utbildningar av piloter och 

flygplanstekniker i Thailand och Sydafrika (se bilaga: Next Generation Gripen). Dessutom 

kan samtliga affärsområden som nämnts ovan betraktas som indirekta resurser i den mån de 

kan integreras med Gripensystemet. 

4.3.1.4 Koppling till Brasilien i samband med Gripen NG affären – Saab 

Saab och det brasilianska försvarsministeriet har, genom Aeronautics Command – 

COMAER, ingått avtal gällande support och underhåll för Gripen NG. Supportavtalet 

omfattar support och underhåll till Gripen NG och tillhörande utrustning. Leveranserna till 

COMAER utförs av Saab och brasilianska partnerföretag under en femårsperiod, mellan åren 

2021 och 2026. ”Detta avtal säkrar supportlösningen för Gripen NG till Brasilien. Det är 

dessutom en viktig del i Saabs leveransåtagande för Gripen NG-systemet till det brasilianska 

flygvapnet”, säger Ulf Nilsson, chef för affärsenhet Gripen inom Saabs affärsområde 

Aeronautics (Saab, 2012).  

4.3.2.1 Historisk bakgrund - Embraer  

EMBRAER, EMpresa BRasileira de AERonáutica, bildades 1969. Företaget stod under den 

brasilianska regeringens kontroll. Med stöd av regeringen, skulle bolaget förvalta vetenskap 

och industriell teknik inom flygsektorn. Två exempel på produkter utvecklade av Embraer 

som markerade början av företagets verksamhet var EMB 400 Urupema ett högpresterande 

segelflygplan och EMB 200 Ipanema ett jordbruksflygplan enligt Embraer (2015). 

4.3.2.2 Aktiviteter och affärsområden - Embraer 

Lanseringen 2004 av EMBRAER 170/190, som består av ett flertal flygplansmodeller 

anpassade för civil passagerartransport, bekräftar Embraers definitiva närvaro på den 

internationella flygmarknaden. Embraer är en av Brasiliens största exportörer. Företaget 

producerar flygplan anpassade till tre olika användningsområden: kommersiella transportflyg, 

direktörsflygplan, och försvar & säkerhet. Embraer har varit involverat i nästan alla aspekter 

av produktion inom avionik. Vilket inkluderar: att designa, utveckla, tillverka, sälja och 

utföra teknisk support på flygplan anpassade för: handel, jordbruk, civiltransport, 

lyxsegmentet Verkställande Direktörer samt flygplan för militär användning på flera olika 

områden enligt Embraer (2015). 
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4.3.2.3 Resurser - Embraer 

De resurser som lett fram till valet av Embraer som en del av nätverket i utformandet av 

Gripen NG är Embraers globala närvaro med enheter i Brasilien, USA, Europa och Asien. 

Detta har medfört att företaget blivit ett av världens främsta flygplanstillverkare som erbjuder 

mycket modern teknik, mångsidighet och komfort, enligt Embraer (2015). Embraer har 

ungefär 19 000 anställda i 86 flygbolag inom koncernen. Företaget har producerat mer än 

5000 flygplan och är den tredje största tillverkaren av kommersiella jetplan i världen enligt 

Embraer (2015). Enligt Schneider, Embraers VD Defence & Security (Saabs presscenter 

(2014*) har både Embraer och Saab en lång tradition på försvarsmarknaden med ett nära 

samarbete och långtgående avtal med statliga institutioner i respektive land. 

4.3.2.4 Koppling till Saab genom Gripen NG Affären - Embraer 

Embraer kommer, på Saabs uppdrag, att koordinera utveckling och produktion av Gripen NG 

i Brasilien, samt som ett komplement till den egna omfattande verksamheten – vara 

involverat i systemutveckling, integration, flygprovning, sammansättning samt leverans. 

Vidare delar Embraer och Saab ansvaret för produktutvecklingen av den tvåsitsiga versionen 

av Gripen NG enligt Saabs presscenter (2014). 

4.3.2.5 Koppling till Saab utanför Gripen NG Affären - Embraer 

2013 fick SAAB en tilläggsorder från det brasilianska flygvapnet för uppgraderingen av 

programmet Erieye AEW & C Mission System i Brasilien. Den totala ordern uppgår till 325 

MSEK. Erieye kommer också att användas för att skapa trygghet för Brasiliens stora 

idrottsevenemang - däribland OS 2016 som kommer att äga rum i federationen. Det 

brasilianska flygvapnets Erieye-system på Embraer 145 har varit i operativ tjänst i cirka tio år 

och med de nya funktionerna som nu beställts av Saabs brasilianska kunder kommer Embraer 

att få ett ännu mer avancerat och effektivt system för att styra luftrummet och bl.a. förhindra 

brottslig verksamhet (Saabs presscenter, 2013*). 

4.3.3.1 Historisk bakgrund - AEL Sistemas SA 

AEL Sistemas SA (AEL) är ett dotterbolag till ett israeliskt företag, och ligger i Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Brasilien. Sedan 1980-talet, är företaget leverantör av flygelektronik för 

flygplan till det brasilianska flygvapnet. En av företagets viktigaste kunder är Embraer enligt 

AEL Sistemas SA (2015). 
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4.3.3.2 Aktiviteter och affärsområden - AEL Sistemas SA 

Företaget utvecklar och tillverkar tekniska lösningar för områdena försvar, rymd, inrikes 

säkerhet och logistik. Företagets tekniska kompetensområde är framför allt inriktat på 

elektronik som t.ex. datasystem och kommunikation AEL Sistemas SA (2015). 

4.3.3.3 Resurser - AEL Sistemas SA  

De resurser som lett fram till valet av AEL som en del av nätverket i utformandet av Gripen 

NG är den erfarenhet som företaget tillägnat sig sedan 1980-talet genom olika projekt rörande 

tillverkning, underhåll och logistiskt stöd för militära elektroniska system inom rymdområdet 

med tillämpning inom försvarsområdena luft, hav och land. På så sätt arbetar Akaer för att 

kunna leverera design och utveckling av flygelektronik, marksystem och offentliga 

säkerhetssystem. AEL deltar också i flera branschprogram som rör design och utrustning för 

satelliter. Kvaliteten på AELs produkter och tjänster är internationellt erkänd. AEL betraktas 

som ett "kompetenscentrum" inom försvarsteknologi. AEL är en del av Elbit Systems Ltd 

koncernen och Embraer Försvar och Säkerhet, två av världens ledande företag inom försvar, 

som för närvarande innehar avtalen med staten inom områdena försvar och rymd på den 

brasilianska marknaden enligt rapport från AEL Sistemas SA (2015).  

4.3.3.4 Koppling till Saab genom Gripen NG Affären - AEL Sistemas SA  

År 2009 har Saab och AEL undertecknat ett MdE (Memorandum de Entendimento) med 

intentionen att identifiera potentiella områden för samarbete inom ramen för det brasilianska 

FX-2 Programmet. Dokumentet inkluderade aspekter av utvecklingen, produktionen och den 

långsiktiga logistiken av Gripen NG. Nu förhandlas detaljerna i detta protokoll och 

samarbetet kommer att definieras juridiskt i ett kontrakt. AEL kommer att leverera ett 

omfattande flygtekniskt paket på det elektroniska området, vilket inkluderar bildskärmar, 

processorer, datorer, mjukvara, integrerade tjänster som service och logistikstöd. Detta 

möjliggör ett långsiktigt partnerskap inför framtiden som med största sannolikhet kommer att 

inkludera överföring av teknik och stor delaktighet i utvecklingen av flygplansteknik i 

Brasilien, Saabs presscenter (2013). 
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4.3.3.5 Koppling till Saab utanför Gripen NG Affären - AEL Sistemas SA  

I augusti år 2014 har AEL Sistemas SA startat sitt första självägda satellitprojekt. Projektet 

kallas MMM-1 och har sin bas i delstaten Rio Grande do Sul. Den så kallade gaúcho-mikro1
 

är en liten satellit som kan användas för kommunikation och fjärranalys, bland andra uppdrag 

och den skall gå in i omloppsbana i slutet av 2015. Överföringen av ny kunskap i byggandet 

av bl.a. Gripen kommer att påskynda produktionen av satelliten. AEL kommer att få tillgång 

till teknik som företaget idag inte behärskar. Detta rapporterar AEL Sistemas SA (2014*). 

4.3.4.1 Historisk bakgrund – Akaer  

Akaer är ett brasilianskt ingenjörsföretag som sedan 1992 har sin verksamhet inom flyg- och 

försvarsindustrin enligt Akaer (2015).  

4.3.4.2 Aktiviteter och affärsområden - Akaer  

Akaer har en aktiv del i de viktigaste nationella forskningsprogrammen i flyg- och 

försvarsindustrin. Företaget är aktivt både i Brasilien och utomlands. Det levererar 

högteknologiska tjänster och innovativa lösningar. Dess huvudsakliga fokus är utveckling av 

luftfartsstrukturer och förvaltning av viktiga teknikutvecklingsprojekt. Akaer är idag erkända 

inom flyg- och försvarsindustrin som ett av Brasiliens ledande ingenjörsföretag med en 

verksamhet som omfattar heltäckande teknikområden inom dess industriella verksamhet 

enligt Akaer (2015). 

4.3.4.3 Resurser - Akaer  

De resurser som lett fram till Akaers integration i det nätverk som ansvarar för produktionen 

av Gripen i Brasilien är enligt företaget Akaer (2015) att de själva utvecklar sin verksamhet i 

enlighet med den mest krävande kvalitetsstandarden på den internationella marknaden. Sedan 

2001 är Akaers kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 kompatibelt och certifierat av 

CTA/IFI - det brasilianska Certifieringsinstitutet. Akaer erbjuder kompletta lösningar för 

forskning och utveckling genom en erfaren och välutbildad personal. De flesta av dem har 

över 15 års erfarenhet inom området. Akaer (2015) rapporterar att bolaget blev certifierat och 

ackrediterat av den brasilianska regeringen som ett strategiskt försvarsföretag 2013. Då hade 

Akaer ett nätverkssamarbete, genom sin kundportfölj, med: Embraer, AEL Sistemas SA, 

Elbit Sistemas of America och med Saab. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1I folkmun bland invånarna i den brasilianska delstaten Rio Grande do Sul 
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4.3.4.4 Koppling till Saab genom Gripen NG Affären - Akaer  

Saab och Akaer har varit partners sedan 2007 och i oktober 2009 tecknade de två företagen 

ett avtal som delvis reglerar Akaers delaktighet i att utveckla Gripen NG-programmet. Syftet 

med detta avtal var att lägga grunden för ett gott samarbete mellan företagens utveckling och 

produktion av den bakre flygkroppen, mitt-flygkroppen och vingar samt 

landningsställsluckor för Gripen NG. Omedelbart efter undertecknandet av kontraktet reste 

ett arbetslag bestående av brasilianska ingenjörer till Sverige för att bekanta sig med tekniken 

inom projektet. Resan syftar till att delta i utvecklingen av och lära sig om de krav och 

metoder som Saabs tekniköverföring innebär genom att delta direkt på arbetsplatsen, enligt 

Defesa Aérea & Naval (2014). 

Under 2010 har Akaers anläggningar i Brasilien, förberett sig på och certifierat sig för 

verksamheten i samband med utvecklingen av Gripen NG. Detta berör områden som: rutiner 

kring kontroll, säkerhet, samt därtill förknippad utrustning med avancerade nätverkssystem i 

paritet med de som används av Saab i Sverige. Ett svenskt arbetslag började 

utvecklingsarbetet i Akaer och öppnande ett lokalt kontor i Sao Paulo enligt Saabs 

presscenter (2012).  

4.4 Värderingar, kommunikation och opportunism inom Gripens nätverk i Brasilien 

Här presenteras den grundläggande information som fyra företag i Gripen NGs nätverk har 

valt att offentliggöra, i policydokument och på sina hemsidor, om sina värderingar. De 

värderingar och riktlinjer som rör informationshantering och kommunikation är fokus i 

presentationen medan mer generella värderingar presenteras i ett kortfattat sammandrag.  

4.4.1.1 Saabs grundläggande värderingar 

Saab har valt att tillämpa FN:s Global Compact vilket är en policystandard för företag och 

organisationer knutna till FN:s verksamhet. Saab har därmed åtagit sig att i sin verksamhet 

och strategi tillämpa tio generellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö och antikorruption. De principer som återfinns i FN:s Global Compact 

sammanfattar de grundprinciper som genomsyrar Saabs policydokument rörande värderingar 

och etiska ställningstaganden. (se bilaga: Code of Conduct Saab, Sid 13) 

Utöver detta har Saab även ett socialt program som kallas Project relief. Det bedrivs i 

projektform med insatser till katastrofdrabbade länder och befolkningar. Saab driver och 

stöder ett antal utbildningsinsatser för barn och ungdomar varav fyra större utbildningsprojekt 
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inom teknik och säkerhet runt om i världen och i Sverige. (Saab 2015). 

 

4.4.1.2 Saabs värderingar angående kunskaps- och informationshantering 

I Saabs “code of conduct” framgår det att: Saab skyddar information som en värdefull 

tillgång. Information om företaget är intern eller konfidentiell, förutsatt att den inte har 

offentliggjorts i årsredovisningar, pressmeddelanden, produktbeskrivningar eller liknande 

publika dokument. Saab sprider inte information till personer utanför företaget, såvida det 

inte finns affärsrelaterade skäl. Företagsinformation av teknisk-, kommersiell eller 

marknadsföringskaraktär är särskilt känslig och omfattas av sekretess. Denna information kan 

även vara insiderinformation. Saab-medarbetare som har blivit anförtrodda sådan information 

måste vara väl införstådda med sekretessbestämmelserna och ska alltid värna om företagets 

intressen. All information som hanteras inom Saab ska bedömas utifrån sitt värde, för att 

säkerställa att den ges rätt skyddsnivå. Alla som arbetar på Saab måste vara uppmärksamma 

på risken för oavsiktlig spridning av information, till exempel när de diskuterar 

företagsangelägenheter med kollegor på resande fot eller på offentliga platser. När de talar 

om sig själva i den sociala medias affären är regeln att de inte ska sprida information om 

Saab som inte är avsedd för offentlig spridning. Saabmedarbetare får inte heller använda 

sociala media på ett sätt som kan skada Saabs varumärke och rykte. (se bilaga: Code of 

Conduct Saab, 2011) 

Alla på Saab är försiktiga vid hantering av konfidentiell information och information 

tillhörande tredje part. Saab behandlar information som Saab fått från andra på samma sätt 

som’’ Saab förväntar sig att de ska behandla information som Saab lämnat ifrån sig: I 

enlighet med tillämpliga sekretessbestämmelser. Saab försöker inte få tillgång till och tar inte 

heller emot konfidentiell information tillhörande andra, såvida inte informationens ägare har 

godkänt att den sprids. Konfidentiell information som oavsiktligt kommer Saab till del får 

inte spridas vidare utan ska återsändas till ägaren. (se bilaga: Code of Conduct Saab, 2011) 

Det är nödvändigt att Saab känner till sina kunders regler för informationsskydd av säkerhets- 

eller exportkontrollskäl. Saab behöver ofta omfattande information om inköpsplaner och 

andra uppgifter för att kunna tillgodose kundernas behov. Saab får dock aldrig försöka få 

tillgång till information som inte på ett legitimt sätt gjorts tillgänglig, eller bryta mot villkor 

som reglerar hur informationen får användas av Saab. (se bilaga: Code of Conduct Saab, 

2011). 
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4.4.1.3 Saabs kommunikation 

Enligt Saabs code of conduct (2011, se bilaga) gäller följande för kommunikationen inom 

och utåt från företaget: Saab använder informationssystem i arbetet som ett sätt att 

effektivisera företagets arbetsprocesser. Företagets kommunikationsverktyg får aldrig 

användas i olagliga eller oetiska syften. Begränsad privat användning av företagets 

kommunikationsverktyg är tillåten, men endast om det gäller personliga angelägenheter som 

inte stör arbetet. När saabanställda kommunicerar via ett informationssystem som är kopplat 

till företaget, oavsett metod, representerar de alltid Saab. Det innebär att saabanställda ska 

agera respektfullt och korrekt och vara medvetna om att deras meddelanden kan användas i 

andra syften än vad som avsetts. Dessutom innebär en del av Saabs miljöpolicy att företaget: 

”Visar öppenhet och kommunicerar vårt miljöarbete.” (se bilaga: Code of Conduct Saab, 

2011) 

Att rapportera avvikelser är att vara lojal mot företagets värderingar. Saabs Code of Conduct 

utgör en viktig del i den koncernövergripande kultur som ska kännetecknas av ansvar och 

engagemang för Saabs värderingar. (se bilaga: Code of Conduct Saab, 2011) 

Medarbetare som får kännedom om eller misstänker lagöverträdelse eller brott mot Code of 

Conduct förväntas rapportera överträdelsen till närmaste chef. I händelse av en allvarlig 

avvikelse som inbegriper Saabs ledning, högt uppsatta tjänstemän eller andra nyckelpersoner 

inom Saab och som rör redovisning och finansiell rapportering, insiderhandel, korruption 

eller andra områden av väsentlig betydelse för Saabs verksamhet eller enskildas liv och hälsa, 

kan medarbetaren kontakta Saabs Etikråd via e-post ethics.council@saabgroup.com. 

Etikrådet består av Saabs chefsjurist, personaldirektör, kommunikationsdirektör och 

säkerhetschef. Alla anmälningar behandlas så långt som möjligt konfidentiellt. Ingen kommer 

att diskrimineras eller bestraffas för att i god tro ha rapporterat eventuella misstänkta eller 

iakttagna lagöverträdelser eller avvikelser gentemot Saabs Code of Conduct. Medarbetare 

kan även lämna en anonym rapport till Saabs Etikråd genom att skicka ett e-postmeddelande 

till ethics.council@saabgroup.com från ett externt e-postkonto som inte avslöjar 

medarbetarens namn (t.ex. Yahoo). (se bilaga: Code of Conduct Saab, 2011) 

Saab informerar aktieägare, finansmarknaden och andra intressenter på ett strukturerat sätt. 

Saab ska vara korrekta, relevanta och tydliga, och inte vilseledande, i kommunikationen med 

aktieägare, finansmarknaden och andra intressenter. Saab ska ha en aktiv och icke-selektiv 

dialog med alla aktieägare och intressenter för att se till att den bild som förmedlas av Saab är 

korrekt. Kurspåverkande information sprids till aktieägare, finansmarknad och andra 
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intressenter endast genom pressmeddelanden. Endast behöriga talespersoner får representera 

Saab externt och kommentera offentliggjord information. (se bilaga: Code of Conduct Saab, 

2011) 

 

4.4.1.4 Opportunistiskt beteende och Saab 

Saab har ingen offentligt publicerad information om hur de handskas med opportunistiskt 

beteende. 

 

4.4.2.1 Akaers publicerade värderingar och enkätundersökning 

Akaer sammanfattar på sin hemsida sina värderingar i sju punkter. 

	  

1. Komprometterad till förträfflighet – Eftersträva yppighet i alla affärssituationer. 

2. Förvaltarskap – Uppfylla vår plikt att bygga ett bättre, starkare, lönsammare och mer 

hållbart företag för framtida generationer, genom att skydda Akaers varumärke, 

uppfylla företagets avtal med dess intressenter, agera med ägarmentalitet, utveckla 

våra medarbetare och hjälpa till att förbättra samhället och den globala miljön.  

3. De bästa medarbetarna – Attrahera, utveckla och behålla de bästa begåvningarna 

inom Akaers bransch. Utmana våra medarbetare, demonstrera en ”kan-göra” attityd 

och fostra en samarbetsvänlig och ömsesidigt stödjande miljö.  

4. Skapande av kundvärde – Möjliggöra för kunder att bli högpresterande företag och 

skapa långsiktiga relationer genom att vara hörsam, kommunicera relevant 

information och leverera värde. 

5. Ett globalt nätverk – Förstärka kraften av heltäckande insyn och förståelse, relationer, 

samarbete och lära att leverera exceptionell service till kunder var de än gör affärer.  

6. Respekt för individen – Visa uppskattning för mångfald och unika bidrag, fostra till en 

tillitsfull öppen och inkluderande miljö och behandla varje person på ett sätt som 

återspeglar Akaers värderingar. 

7. Integritet – Vara etiskt ståndaktig och ärlig samt inspirera till tillit genom att säga vad 

vi menar, handla så som vi uttrycker är rätt och ta ansvar för våra handlingar. (Akaer 

2014) 

 

Akaer är det enda av de fyra undersökta företagen som saknar en för allmänheten publicerad 
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”uppförandekod”. Å andra sidan har Akaer svarat på enkätundersökningen2 vilket ger oss en 

inblick i deras strategiska arbete: 

• Det finns policybeslut som rör grundläggande värderingar vad gäller företagens mål 

och politiska inriktning som är gemensamma för företagen SAAB och Akaer. 

• Det finns policybeslut eller strategier som rör informationsutbyte eller 

kunskapsöverföring i och med Gripenavtalet som är gemensamma för företagen 

SAAB och Akaer. 

• Skillnader i värderingar mellan SAAB och Akaer relaterade till utförandet av 

gemensamma projekt har inte utvärderats med syftet att öka förståelsen av 

skillnaderna mellan företagens organisationskultur eller förutsättningarna för att 

bygga tillit mellan företagen. 

(Se appendix 1 & 2) 

 

Kommunikation: Enkätundersökningen har fastslagit tre påståenden: 

• Kommunikationen och informationsutbytet mellan SAAB och Akaer har utvärderats 

med syftet att ta fram en kommunikationsstrategi. 

• Det finns utarbetade rutiner för informationsutbytet mellan SAAB och Akaer. 

• Det stämmer inte att SAAB framför allt överför information och kunskap till Akaer 

via personlig direktkontakt och muntlig kommunikation. 

(Se appendix 1 & 2) 

 

4.4.2.2 Opportunistiskt beteende - Akaer 

Akaer har genom enkätundersökningen delgivit vissa fakta i relation till sitt arbete mot 

opportunistiskt beteende i relation till Gripen affären: 

• Det finns en utarbetad strategi för att motverka opportunistiskt beteende i samband 

med informations- och kunskapsöverföring från SAAB till Akaer. 

• SAAB och Akaer har ett skriftligt avtal som reglerar hur strategiskt viktig kunskap 

får och inte får förmedlas utanför företaget Akaer. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Som omnäms i: 3.2.3.1 Intervjuinitiativ enkätundersökning och infor… (Se enkätfrågorna i appendix 1) 
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• En anställd vid SAAB har samma uppfattning om vad som är opportunistiskt 

beteende som en anställd vid Akaer när det gäller strategiskt värdefull 

kunskapsöverföring. 

(Se appendix 1 & 2) 

 

4.4.3.1 AEL Sistemas SAs grundläggande värderingar 

AEL Sistemas SA har som etiska ledord: ärlighet, integritet och respekt. Dessa ses som 

fundamentala principer som leder AEL Sistemas SAs arbete. AEL Sistemas SAs sociala 

ansvarstagande tar sig uttryck genom att de bidrar till att förbättra miljön och de samhällen 

som de lever och arbetar i. Detta genomförs via ett flertal utbildningsaktiviteter och lokala 

samhällsaktiviteter. AEL Sistemas har också en miljöpolicy som ger fyra riktlinjer: 

• Att följa lagar och uppfylla miljökrav 

• Att etablera procedurer för att utvärdera det miljömässiga utförandet av företagets 

aktiviteter, produkter och tjänster, för att kontinuerligt förbättra de samma. 

• Att uppmuntra miljömedvetenheten hos sina anställda för att reducera: konsumtionen 

av naturresurser, slöseri och påföljande miljöpåverkan. 

• Att uppmuntra till kommunikation med kunder, leverantörer och med samhället för att 

främja och sprida en ansvarig attityd och hållning som bevarar och skyddar miljön. 

Ael sistemas SA (2014)  

 
4.4.3.2 AEL Sistemas SAs värderingar angående kunskaps- och informationshantering 

Konfidentialitet: De anställdas skyldighet att skydda företagets tillgångar inkluderar 

företagets informationsegendomar. Informationsegendomar inkluderar intellektuell egendom 

som handelshemligheter, patent, varumärken och copyrights och likaså information om 

affärsangelägenheter, marknadsföring, finanser, humankapital, teknik och administration som 

inte på ett tillbörligt sätt delgivits offentligheten. Icke auktoriserad användning av den ovan 

nämnda informationen bryter mot AELs policy. Det kan också vara olagligt och kan resultera 

i civilrättsliga men även straffrättsliga påföljder. (Se bilaga: ”codigo de etica…” AEL 2014, 

kap. 12) 

Förutom då ett tillkännagivande är särskilt auktoriserat eller när lagen så kräver skall AELs 

medarbetare upprätthålla den konfidentialitet som gäller all icke publik information som 
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medarbetaren tillhandahåller genom sitt arbete, om det så har anförtrotts åt dig av AEL eller 

av personer med vilka AEL gör affärer. (Se bilaga: ”codigo de etica…” AEL 2014, kap. 12) 

 

4.4.3.3 AEL Sistemas SAs Kommunikation  

Kodtolkningar och godkännanden: Om det inte är tydligt ifall en viss aktivitet eller en viss 

relation är olämplig eller om ett godkännande krävs enligt denna kods eller enligt det “Etiska 

Förfarandet”, då skall AELs medarbetare delge fallet till företagets Juridiska Råd eller till den 

högste chefen (och chefen vänder sig i fall av ovisshet till styrelseordföranden och det 

Juridiska Rådet). Ett beslut kommer då att tas om ärendet utgör ett brott mot koden eller om 

ett godkännande kan erhållas. Medarbetaren kan komma att avkrävas nya arbetsvillkor för att 

kunna få ett efterfrågat godkännande. (Se bilaga: ”codigo de etica…” AEL 2014, kap. 13) 

Offentliga tillkännagivanden: AELs slutliga moderbolag handlas fritt på allmänna offentliga 

aktiemarknader. Det är AELs policy att erbjuda tillbörlig redovisning i alla AELs offentliga 

kommunikationer. (Bilaga ”	  codigo de etica…” AEL 2014, kap. 5) 

Politisk aktivitet: AELs policy är att inte främja någon specifik politisk grupp. Dock är AELs 

medarbetare fria att delta i politiska aktiviteter på sin fritid så länge dessa aktiviteter inte 

påverkar medarbetarens arbete för AEL. Medarbetaren får inte på något sätt involvera eller 

associera AEL i dessa aktiviteter. Användning av företagets tillgångar eller resurser till 

politiska ändamål är förbjudet. (Se bilaga: ”codigo de etica…” AEL 2014, kap. 10) 

Skydd och tillbörlig användning av företagets tillgångar: … Användning av AELs 

datanätverk och andra kommunikationskanaler för opassande syften är förbjudet. 

Användning av företagets datanätverk och andra kommunikationskanaler för personliga 

angelägenheter skall vara rimliga, hållas på en minimal nivå och inte störa 

affärsverksamheter. (Se bilaga: ”codigo de etica…” AEL 2014, kap. 11) 

Rapportering av allt illegalt eller oetiskt beteende: 

A. Vikten av rapportering: Rapportering av illegalt eller oetiskt beteende är ett viktigt 

element som möjliggör för AEL att hålla de krav som sätts upp i koden. AELs medarbetare 

bör å det bestämdaste rapportera brott mot lagar, regler, riktlinjer eller brott mot AELs kod 

till AELs Juridiska Råd eller till AELs chef så som det beskrivs i ”Whistle-blower processen” 

(se nedan). Anställda uppmanas att prata med arbetsledare, mellanchefer eller annan lämplig 

personal om de tvivlar på vad som är det bästa handlingssättet i en specifik situation. 

Alla rapporter om brott mot denna kod kommer att undersökas utan dröjsmål och åtgärder 

kommer att vidtas inom rimlig tid om det behövs. De anställda förväntas delta i interna 
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undersökningar som rör felaktigt uppförande.  

C “Whistle-blower Processen”: Med avsikt att uppmuntra anställda att rapportera brott mot 

tillämpliga lagar, regler och riktlinjer eller mot denna kod har det beslutats att dylika 

rapporter inte behöver signeras och således kan skickas anonymt. Det är AELs policy att inte 

tillåta faktisk hämnd eller hot om hämnd, trakasserier eller diskriminering som beror på 

rapporter om felaktigt beteende som skickats i god tro av anställda. AELs Whistle-blower 

Process gör det möjligt för anställda att rapportera direkt till AELs Juridiska Råd eller om de 

så väljer till AELs högste chef eller styrelseordföranden. 

D Rapporter till styrelsen: Det Juridiska Rådet kommer att förse VDn med regelbundna 

rapporter angående samtliga tillämpliga etiska ärenden och VDn kommer genast att 

informeras om alla etiska frågor som rör finanser eller intern kontroll. (Se bilaga: ”codigo de 

etica…” AEL 2014, kap. 14) 

 

4.4.3.4 Opportunistiskt beteende - AEL Sistemas SA 

Konfidentialitet: ”…Icke auktoriserad användning av den ovan nämnda informationen bryter 

mot AELs policy. Det kan också vara olagligt och resultera i civilrättsliga men även 

straffrättsliga påföljder. …” (Bilaga ”	  codigo de etica…” AEL 2014, kap. 12) 

 

4.4.4.1 Embraers grundläggande värderingar 

Embraer har valt att tillämpa FN:s Global Compact vilket är ett strategiskt policyinitiativ för 

företag som åtagit sig att i sin verksamhet och strategi tillämpa tio generellt accepterade 

principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. De 

principer som återfinns i FN:s Global Compact sammanfattar de grundprinciper som 

genomsyrar samtliga policydokument rörande Embraers värderingar och etiska 

ställningstaganden. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014)  

Embraer har i tillämpningen av sina etiska principer lagt ett stort fokus på miljöfrågorna och 

de lyfter också fram dessa i sin marknadsföring. Företaget har listats på: São Paulo Stock 

Exchange Sustainability Index sedan 2005 och Dow Jones Sustainability Index sedan 2011. 

Detta motsvarar de absolut högsta miljökraven för stora företag i världen. Bl.a. har Embraer 

sedan 2008 uppnått nollprocentiga utsläppsnivåer i sin produktion och ligger bland de 

främsta bland flygindustrierna i tekniken att dämpa ljud från flygplansmotorer. Dessutom har 

Embraer ett stort utbildningsprogram med ca 1000 elever, där ett av de två största 

utbildningsprojekten riktar sig till ungdomar från låginkomsttagarfamiljer. (Embraer 2015) 
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4.4.4.2 Embraers värderingar angående kunskaps- och informationshantering  

Embraers tillgångar, resurser och information måste skyddas och användas för företagets 

affärer och intressen vilket utesluter all användning för personlig nytta eller vinning. Det är 

förbjudet att avslöja information, av vilken natur den än må vara, som inte klassificerats som 

offentlig. Detta gäller informationsdelgivning öppet inom företaget, och till tredje part vilket 

inkluderar kunder och leverantörer. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

Intellektuell egendom/immateriella tillgångar: Intellektuell egendom består av patent, 

varumärken, copyrights, handelshemligheter, domännamn, industriell design, logotyper, 

marknadsinformation, kundlistor och all information som klassats som konfidentiell. 

Embraers intellektuella egendomar måste skyddas från missbruk, avvikande behandling och 

användning för personlig vinning. Samma behandling och respekt måste tillämpas när det 

gäller intellektuell egendom tillhörande någon part som står i relation till Embraer. (se bilaga: 

”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

Bokföring, loggböcker och listor: Embraer strävar efter att hörsamma alla lagar och 

regleringar som går att tillämpa på företagets liggare, bokföringssystem och finansiella 

redovisning. Detta genom att föra till handlingarna alla finansiella transaktioner med exakthet 

och pålitlighet. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

Integritet: När det gäller anställda, leverantörer, kunder och andra affärspartners kan företaget 

komma att skicka, ta emot och behandla information av privat, hemlig karaktär. I detta 

sammanhang skall företaget uppfylla de kontraktsreglerade plikter och de lagar och regler 

gällande skydd och hemligstämpling av information av privat karaktär som företaget samlar 

in, lagrar och behandlar, enbart i legitimt syfte, i och med utförandet av sina affärer. Detta 

anpassat till de olika förutsättningar för de länder där företaget verkar. Endast auktoriserad 

personal får inneha och kontrollera sådan information och de bör tillämpa lämplig teknik eller 

metod för att garantera dess säkerhet och skydda den från åtkomst från oauktoriserade 

personer. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

All information om konkurrenter måste erhållas från legitima och accepterade källor, i 

respekt inför det allra hösta möjliga etiska uppförande, under sökandet efter 

marknadsinformation. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014) 
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4.4.4.3 Kommunikation Embraer 

Internet, e-brev och sociala media: Internet och e-brev tillhandahålls av Embraer för 

arbetsrelaterad kommunikation. Det är inte tillåtet att använda elektroniska system, internet, 

e-brev eller sociala media för att överföra, ta emot eller ladda ned innehåll som kan skada 

Embraers arbetsutförande eller intressen. Sociala media, på jobbet eller på någon annan plats, 

får inte användas för att exponera företagets privata eller konfidentiella information. Det är 

också förbjudet att ladda upp innehåll som förstör ryktet för företaget, dess produkter eller 

dess anställda. Datorer och servrar, inklusive skickade och mottagna e-brev är Embraers 

egendom och skall betraktas som privat innehåll utom då särskild lagstiftning kräver något 

annat. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

Delgivande av information till allmänheten: Embraers chefer och anställda skall tillämpa de 

principer som behandlar transparens och sanningsenlighet i syfte att säkerställa att aktieägare, 

investerare, offentliga myndigheter och allmänheten har, inom rimlig tid och på ett effektivt 

och resonligt sätt, tillgång till nödvändig information för respektives investeringsbeslut, som 

det indikeras i tillämpbar lagstiftning. All delgivning av information till allmänheten får 

endast medges av de chefer eller anställda som är särskilt auktoriserade för detta syfte, och 

detta i överensstämmelse med lagar, regleringar och företagets interna riktlinjer. (se bilaga: 

”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

Rapportera överträdelser: Alla intressenter i företaget Embraer, inklusive men inte 

uteslutande, dess anställda, leverantörer, kunder, aktieägare och affärspartners bland andra; 

måste rapportera alla ärenden som kan röra ett potentiellt brott mot de principer och 

värderingar som “koden” innefattar. Embraer erhåller ett flertal kanaler för att rapportera 

betänkligheter rörande eller brott mot Koden. Vem som helst kan rapportera en betänklighet 

eller ett brott genom följande kanaler: 

• Styrelsen och dess Audit and Risk Committee/ Hörsamhets och risk utskott. 

• Arbetsledaren eller chefen i de anställdas fall. 

• Ombudsmansavdelningen eller den utnämnde ombudsmans representanten på de olika 

avdelningarna i företaget. 

• Internrevisionen 

• Juridikavdelningen 

• Hjälplinjen (via företagets hemsida www.embraer.com.br) 
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Hjälplinjen är en konfidentiell kanal, för anställda och andra intressenter, som vill rapportera 

eller söka stöd för ärenden rörande etiskt uppförande eller för olika betänkligheter rörande 

potentiella brott mot Embraers riktlinjer, Koden, eller någon annan lag eller regel. Embraer 

tolererar inte någon hämnd, förtäckt eller inte, mot någon person som rapporterar en 

betänklighet i god tro genom de kanaler som gjorts tillgängliga av företaget. Alla 

rapporterade ärenden, betänkligheter, klagomål eller brott som kommunicerats via hjälplinjen 

kommer att behandlas konfidentiellt och med respekt för anonymitet. (se bilaga: ”Code of 

Ethics…” Embraer 2014) 

4.4.4.4 Opportunistiskt beteende - Straff vid överträdelser Embraer 

Styrelsemedlemmar, chefer, anställda och alla individer eller lagliga enheter som genomför 

aktiviteter på uppdrag av Embraer är föremål för administrativa och lagliga disciplinära 

åtgärder i det fall det förekommer brott mot någon av de principer och värderingar som 

etablerats genom Koden. Detta inkluderar avskedande eller avbrytandet av en kontraktsgiven 

relation som lämpliga åtgärder. (se bilaga: ”Code of Ethics…” Embraer 2014) 

 

5 Analys 

5.1 Kostnad för att avbryta relationen  

När det gäller kostnaden för att avbryta relationen kan man generellt säga att ju längre 

företagen har kommit i processen med att överföra information och kunskap desto mer 

riskerar Saab att förlora av sina marknadsstrategiska informationstillgångar om kontrakten 

bryts. Bryts ett kontrakt kan samtliga aktörer i affären sälja informationen vidare till Saabs 

konkurrenter runt om i världen. Å andra sidan kan hela projektet med kunskapsöverföringen, 

om den betalas i motsvarande takt som mängden information överförs, bli värdelös för de 

brasilianska företagen om processen avbryts och informationen eller kunskapen inte blir 

fullständig. Scenariot är olika för olika komponenter och processer. Tyvärr kan det på grund 

av sekretessen inte avgöras hur stor kostnaden skulle bli idag eftersom kontrakten mellan 

företagen inte offentliggjorts. De summor som har presenterats av Saab i pressmeddelanden 

och som figurerar i tidningarna vittnar om att affären involverar mycket höga belopp. 

Givetvis hålls tillvägagångssätt och tider för betalningarna hemliga. Det som går att spekulera 

i är de enskilda företagens nytta av att delta i projektet på en teknisk, nätverksbetingad och 

prestigemässig nivå.  
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5.1.1 Embraer & Saab 

Det går bara att spekulera i en relation där en del av resurserna i de båda bolagen förs 

samman, konfronteras och kombineras. Gränssnittet mellan resurser i de två bolagen kan med 

tiden bli både bred och djup; Det kan omfatta olika typer av resurser och aktivera dessa till 

olika grader. Det är troligtvis fortfarande en bit kvar till det att Embraer, på Saabs uppdrag, 

ensamt kommer att kunna koordinera utveckling och produktion av Gripen NG i Brasilien om 

detta ens är önskvärt. Det man kan säga å andra sidan är att Embraer är en så pass central 

aktör inom brasiliansk flygindustri att det blir svårt att överhuvudtaget genomföra någon 

tekniköverföring eller flygplansproduktion på stor skala utan att samarbeta med bolaget.  

5.1.2 AEL & Saab 

Utifrån de tidningsartiklar som återger affären är det svårt att säga i hur stor utsträckning 

AEL kommer att ta emot information av Saab, men elektronikens allt mer långtgående 

integration inom avionik gör att AELs del i informations- och kunskapsöverföringen kan bli 

mycket omfattande. Ju mer information som AEL tar emot desto större är risken att de kan 

avslöja hur avioniken i Gripen är uppbyggd. Själva styrsystemet, om AEL tar fram ett eget, 

kräver ganska detaljerad kunskap om hur Gripen fungerar mekaniskt. AEL är dock den aktör 

som i minst utsträckning innebär en risk för Saabs marknadsstrategiska kunskap. De kommer 

aldrig få någon information om hur Gripens olika komponenter tillverkas eller om de t.ex. 

utvecklar ett eget styrsystem till Gripen NG så har de investerat mycket tid och humankapital 

i en produkt som för övrigt kontrolleras av andra aktörer. 

5.1.3 Akaer & Saab 

Som ledande ingenjörsföretag på den brasilianska marknaden med en verksamhet som 

omfattar heltäckande teknikområden inom försvarsflygområdet blir det svårt för Saab att hitta 

en lämpligare partner. Vad gäller engagemangsåtagande och kostnaden att avbryta relationen 

med Saab är Akaer den aktör som enligt nyhetstidningar kommer att vara strategiskt viktigast 

i den tekniska kunskapsöverföringen. Håkansson och Snehota, (1995, s. 31) hävdar att: “Den 

process som krävs för att utveckla en affärsrelation har vissa egenskaper som liknar en 

investeringsprocess”. Detta passar in på den process som Akaer och Saab med viss 

sannolikhet kommer att genomgå. Samarbetet kommer att leda till fördjupade kunskaper om 

de motstående parternas tekniska kompetenser. Tid och humankapital kommer att investeras i 

gemensamma kommunikationsmedia och i informationsöverföring. Ju större investeringarna 

blir desto mer kan parterna förlora på att bryta kontrakt och relationer. Akaers internationella 
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erfarenhet av informations- och kunskapsöverföring gör också att företaget blir den länk i 

kedjan av aktörer som lättast och med störst vinstmarginal kommer att kunna läcka kunskap 

och information genom sitt internationella nätverk till Saabs konkurrenter. 

 

5.2 Värdet av relationen 

5.2.1 Embraer & Saab 

Nyttan av relationen till Embraer är central för Saab eftersom Embraer är en av världens 

största flygplanstillverkare och det är också den största enskilda aktören i centrum för det 

nätverk som utgör den brasilianska flygindustrin. Relationen gäller inte bara Gripen utan 

Saab skulle kunna leverera ett stort antal varor och tjänster ur sitt avioniksortiment och även 

utveckla nya produkter för Embraers civila flygplansutveckling och produktion. Embraer 

presscenter (2014). Värdet av samarbetet mellan Saab och Embraer ligger också i båda 

företagens vidgade nätverk där de båda genom varandra kan få möjligheter att knyta nya 

kontakter och få tillgång till innovativa tekniska lösningar och kunder som de skulle ha svårt 

att nå annars. För Embraer innebär Comaers avtal med Saab att de får en relation med Saab 

vilket garanterar att Embraer får producera det mest slagkraftiga och högteknologiska av de 

flygplan som skall ingå i Brasiliens försvar.  

5.2.2 AEL & Saab 

Ur ett kortsiktigt perspektiv är AEL det företag som framför allt står för kostnader för Saab. 

Saab måste se till att det går att installera AELs teknik i flygplanen i stället för att leverera 

Saabs egna färdiga lösningar. Detta kräver ett enormt arbete och engagemang för att lyckas 

förklara den komplicerade teknik och de mätverktyg som alla utgör basen för Gripens styr- 

och kommunikationssystem. All den informationen är också strategiskt viktig för Saab som 

resurs men också strategisk ur ett användarperspektiv då fiendens kännedom om dessa 

system och dess förutsättningar gör stridsflygplanet mer sårbart. Ur ett brasilianskt perspektiv 

är det givetvis lika strategiskt avgörande för den egna kontrollen över användningen av 

flygplanet att den elektroniska utrustningen är helt utformad och alltigenom känd av de lokala 

och av den brasilianska staten ägda aktörerna. När informations- och kunskapsöverföringen 

väl är gjord kan Saab troligtvis räkna med att kunna beställa tekniken från AEL och detta kan 

innebära ett nytt förhandlingsläge gentemot de leverantörer som idag levererar elektronik till 

Saab, vilket i sin tur kan leda till ett större oberoende eller sjunkande kostnader för 

elektroniska komponenter. Ael Sistemas SAs relation med Saab kan möjligtvis leda till ett 
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långsiktigt partnerskap inför framtiden med stora satellit och rymdprojekt i vilka Saab kan 

delta genom Combitech. AEL Sistemas SA är på sitt specifika teknikområde lika centralt på 

den brasilianska marknaden som Embraer och ägs delvis av Embraer Försvar och Säkerhet. 

Tillsammans innehar företagen de statliga samarbetsavtalen inom områdena försvar och rymd 

på den brasilianska marknaden. Då AEL är ett kompetenscentrum för elektronisk 

försvarsteknologi fokuserade på den brasilianska försvarsmarknaden är det givetvis en aktör 

som kan förmedla ett stort värde till det brasilianska samhället utifrån den situation som 

försvarsmakten befinner sig i idag. 

5.2.3 Akaer & Saab 

Akaers delaktighet i att utveckla den brasilianska flyg- och försvarsindustrin genom Gripen 

NG-programmet skulle innebära ett engagemang i ett av de viktigaste och mest prestigefyllda 

nationella forskningsprogrammen. Akaers deltagande som ett mellanled till Saab från 

Embraer och från AEL har också ett värde då Akaer och Saab gemensamt i en mindre grupp 

kan sålla i den information som skall gå vidare till de andra företagen och se till att de bara 

får den mängd information de behöver för att producera men inte för att förstå hela strukturen 

och dess sammansättning vilket kan leda till ett silosystem som kan skapa en 

informationsbevarande nätverksstruktur som i princip omöjliggör eller i alla fall försvårar 

läckage. Akaer är ett ingenjörsföretag med stor erfarenhet av kunskaps- och 

informationsöverföring av flygplansteknik från olika länder till den brasilianska industrin. 

Det är givetvis viktigt för att lyckas med projektet att det finns resurser som kompetent 

personal med relevanta erfarenheter. 

5.3 Analys av tillitsskapande faktorer 

Uppenbarligen är det svårt att få fram information från företagen om deras strategiska 

samarbete i ett relationsperspektiv. Att både Embraer och AEL svarar att de inte kan ge 

någon intervju eller svara på någon enkät visar att en del av deras tillitsskapande arbete går ut 

på att upprätthålla företagets integritet genom en strikt sekretess. Detta passar som hand i 

handske med Morgans och Hunts (1994) grundläggande resonemang om att tillit existerar: 

”När den ena parten har förtroende för den andres integritet och pålitlighet…” Att Akaer har 

svarat på enkäten efter ca tre veckor visar att enkäten antagligen passerat genom en 

tidskrävande auktoriseringsprocess för offentliggörande av information. Vad gäller arbetet 

med gemensamma värderingar, kommunikationsstrategier och strategier för att hantera 

opportunistiskt beteende så vet vi att tre av de fyra företagen har en officiell så kallad 
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”Uppförandekod” eller som på portugisiska: ”Codigo de etica e conducta corporativa”. Den 

här typen av dokument kan återspegla ett djupgående arbete inom hela företaget med att 

forma en värdegrund. Dokumentet kan också återspegla värderingar som upplevs som 

självklara av alla anställda och medarbetare utan att ha varit föremål för diskussioner. Som ett 

tredje alternativ kan dokumentet vara en del av en ytlig marknadsföring med syftet att få 

företaget att framstå som ett etiskt företag med en ”uppförandestrategi” utan att punkterna i 

dokumentet är förankrade hos företagets aktörer och i dess aktiviteter. Ett policydokument är 

således mycket svårt att värdera i relation till företagets verklighet och dess 

nätverksrelationer. Företagen presenterar i de tidigare nämnda uppförandekoderna ett embryo 

till en kommunikationsstrategi som framför allt syftar till att förmedla företagens 

grundläggande värderingar, säkra medarbetarnas lojalitet mot koden och uppfylla plikter mot 

intressenter (Se nedan 5.4.2). För en effektiv kommunikation kan det vara lämpligt att 

utarbeta mer djupgående kommunikationsstrategier som syftar till att överbrygga 

språkbarriärer och kulturella skillnader i nätverksrelationer. En analys av företagens etiska 

måldokument visar att de i stor utsträckning har behandlat samma etiska frågor och 

strukturerat sina mål i likartade kategorier och mycket snarlika teman. Koddokumenten kan 

tyda på att företagens ledningar har utarbetat en strategi vad gäller etiskt handlande och att de 

åtminstone har påbörjat processen med att föra ut de grundläggande värderingarna till de 

anställda. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Att ett företag presenterar en 

uppförandekod kan också vara ett sätt att utåt marknadsföra företaget som ett etiskt företag 

utan att detta har någon som helst förankring hos de anställda eller hos ledningen. De 

värderingar som ett företag har är enligt Morgan och Hunt (1994) en av 

grundförutsättningarna för att skapa engagemangsåtagande och tillit. Därför kan en 

jämförelse mellan de olika företagens uttalade värderingar säga något om relationernas 

förutsättningar (Se nedan 5.4.1). 

 

5.3.1 Värderingar och kommunikation 

Embraer och Saab: Det framstår som att Embraer och Saab har jämkat sina grundläggande 

värderingar i mycket stor utsträckning. Deras grundläggande etiska program utgår från FNs 

Global Compact (se bilaga) vilket gör dem policykompatibla med flera internationella 

koncernbolag. Man kan tänka sig att ett företag antar FNs Global Compact just för att 

underlätta samarbetet med andra företag på en internationell nivå. De bedriver också båda 



Uppsala universitet  2015-01-15 
Kandidatuppsats  Aldo Mascarenhas 
International Business & Marketing   Björn Östborn 
 

36	  

CSR-projekt med utbildningsinriktning vilket ligger nära till hands för två 

kunskapsorienterade organisationer. Skillnader i CSR-programmen hittar vi framför allt i 

form av Embraers extra långtgående satsning på att uppfylla extremt högt ställda miljömål 

och Saabs Project Relief som är av biståndskaraktär till andra länder och således inte rör det 

egna företagets verksamhet i första hand. 

Informationshantering: Vad gäller hantering av kunskapsresurser och information har de 

båda företagen precis samma regler om än uttryckta på något olika sätt. Det rör sig om regler 

inom företaget och regler gentemot samarbetspartners och att företagens principer är perfekt 

kompatibla utifrån ”uppförandekoden”. 

Kommunikation: Något som utmärker Embraers föreskrifter om kommunikation är det stora 

utbudet av instanser de anställda kan vända sig till för att rapportera om brott mot koden. 

Saab till exempel har bara en instans. För övrigt innehåller Saab och Embraers 

”uppförandekoder” samma budskap på områdena: Användning av informationssystem; 

Rapporter av avvikelser; Finansiell- samt aktieägarinformation. 

AEL och Saab: När det kommer till grundläggande värderingar är det ganska stor skillnad på 

hur AEL och Saab väljer att presentera sina värderingar utifrån hemsidorna. Saab framhåller 

sitt internationella etiska engagemang i samarbete med FN och Global Compact medan AEL 

som inte är med i Global Compact uttrycker sig ganska kortfattat om sina värderingar på 

hemsidan. Triaden: ärlighet, integritet och respekt är grundläggande ledord. För övrigt nämns 

kortfattat att AEL skall verka samhällsfrämjande och de har också en kortfattad miljöpolicy. 

AEL har en auktoritativ, tydlig och utförlig “uppförandekod” i juridisk stil som skiljer sig 

markant från Saabs mer visionsliknande avantgardistiska språk med inkluderande 

formuleringar i första person plural. Om Saabs uttryckssätt syftar till att engagera läsaren så 

försöker AEL mer injaga respekt och förmedla tydliga ramar. Detta kan tyda på olikheter i 

företagskulturen vilket i sin tur skulle kunna leda till samarbetsproblem. 

Informationshantering: AEL uttrycker med ett litet antal ord samma grundinnehåll som Saab 

i sin ”Uppförandekod” angående värderingar om informations och kunskapsresurser. 

Kommunikation: AEL berör samma teman som Saab och Embraer angående sin 

kommunikation i ”Uppförandekoden” Dock har AEL fler hänvisningar till processer, 

förfaranden och ansvariga kontaktpersoner för olika specifika frågor. Det tyder på att koden 

verkligen används och att den är en integrerad del av företagets organisation och faktiska 
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aktiviteter. Denna dimension kan man inte på samma sätt utläsa från Saabs och Embraers 

dokument som lika gärna skulle kunna vara en pappersutsmyckning i en ytlig utåtriktad 

marknadsföringsstrategi.  

 

Akaer och Saab: Akaer har valt att inte ha någon officiell ”Uppförandekod” utan bara 

presentera företagets värderingar utifrån sju punkter. Detta kontrasterar starkt mot Saab som 

har ganska rejält med information om sina värderingar och hur de tillämpas på olika 

områden. Akaer är å sin sida ett ingenjörsföretag vars verksamhetsområden befinner sig i 

fältet teknologiöverföring i bemärkelsen kunskapsöverföring och informationsöverföring och 

de har ett mycket stort antal kunder och samarbetspartners från vitt skilda företag och 

kulturer. Det skulle helt enkelt bli svårt för dem att formulera ett policydokument i stil med 

Saabs uppförandekod som skulle bli tillfredsställande för alla deras olika samarbetspartners. 

Det finns enligt enkätsvaren policybeslut som rör grundläggande värderingar vad gäller 

företagens mål och politiska inriktning som är gemensamma för företagen SAAB och Akaer 

vilket tyder på att det pågår ett strategiskt arbete för att sammanföra företagen i en gemensam 

värdegrund. 

Informationshantering: Punkten integritet antyder, även om det görs mycket kortfattat, att det 

finns liknande värderingar hos Akaer som hos de andra tre företagen i nätverket när det gäller 

hantering av konfidentiell information. Att det finns policybeslut eller strategier som rör 

informationsutbyte eller kunskapsöverföring som är gemensamma för företagen SAAB och 

Akaer (vilket enkätundersökningen om Gripenavtalet medger) visar att företagen har ett 

strategiskt arbete för att hantera informationsutbytet. 

Kommunikation: Det enda som skrivs på Akaers hemsida om kommunikation är formulerat 

som en princip: Att vara hörsam, kommunicera relevant information och leverera värde. Det 

finns inget officiellt sätt att rapportera brott mot någon regel eller princip vilket i jämförelse 

med de andra företagens koder ger ett visst vårdslöst intryck.  

5.3.2 Opportunistiskt beteende 

Embraer och AEL uttrycker i sina uppförandekoder att brott mot lagar kommer att straffas. 

Embraer säger också att brott mot regler eller riktlinjer gör att man kan förlora sin tjänst. 

Saab låter av någon anledning detta vara osagt i sin uppförandekod men det kanske kan 

skönjas som ett underförstått budskap. Akaer har ingen uttalad policy om påföljder som är 
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tillgängliga för allmänheten men företaget har enligt enkäten tagit fram strategier för att 

motverka opportunistiskt beteende.  

Gripen är ett för avancerat system inom kunskaps- och informationsteknologi för ett 

opportunistiskt scenario där aktören bara rycker åt sig informationen och går. 

Överföringsprocessen innefattar för många olika komplicerade system som är beroende av 

varandra och det krävs därför mycket för att en enskild aktör (person eller avdelning) inom 

t.ex. Embraer ska komma över så pass mycket information och kunnande så att det kan bli 

möjligt att sälja det vidare till en annan part. Att säkra information och kunskap genom att 

medvetet konstruera en silostruktur i lärandeorganisationen skulle kunna vara ett sätt att 

förhindra opportunistiskt beteende. Detta kan sägas gälla för den typ av extremt tekniskt 

avancerade produkter och komplexa nätverksstrukturer som Gripensystemet och Gripen NG 

projektet i Brasilien utgör. Om en sådan struktur existerar är den troligtvis skyddad av 

sekretess och omöjlig att studera. Det vi kan uttala oss om är att Akaer som är den aktör i 

nätverket som i störst utsträckning ansvarar för projektets lärandeprocesser enligt enkätsvar 

har tagit fram strategier för att motverka opportunistiskt beteende. 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Bakgrundsfrågan angående Förutsättningar för engagemangsåtagande 

Det är svårt att dra en konkret slutsats utifrån variabeln kostnaden att lämna relationen 

eftersom alla avtal och kontrakt i Gripen affären är hemligstämplade. Gripen NG projektet är 

dock mycket stort och kräver stora investeringar i framför allt utbildning och 

lärandeprocesser på grund av produktens komplexitet. Det finns stor anledning att tro att en 

investering i kommunikation och utbildning som syftar till att jämka Saabs och Embraers 

produktionsprocesser (vilket skulle vara en ännu större investering) skulle göra det kostsamt 

att lämna för Embraer då ett påbörjat samarbete förväntas leda till ständigt nya 

teknologivinningar, köp och utbyten av kunskap i samma takt som Saab och Embraer 

utvecklas. Förutsättningarna för att skapa kostnader för att lämna relationen är således stora 

vilket enligt Morgans och Hunts (1994) teori indikerar att förutsättningarna för 

engagemangsåtagande är goda. 

Värdet av relationen kan utan tvekan sägas vara högt. Det nätverk som har skapats har 

mycket goda förutsättningar ur ett resurs- och aktörsperspektiv för att lyckas med kunskaps- 

och informationsöverföringar av flygplansteknik på de områden som Saab och 
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Gripensystemet inbegriper. Detta framför allt tack vare de brasilianska företagens resurser i 

form av erfarenhet av tidigare liknande teknologiöverföringsprocesser. Men också tack vare 

Saab Gripens nyvunna erfarenhet av samarbeten med främmande kulturer. Saabs civila 

flygproduktionsavdelning har också stor erfarenhet av industrisamarbeten med Bowing. 

Samtliga företag som ingår i nätverket befinner sig på en mycket avancerad industriell nivå 

och har således stora resurser i form av teknologiskt kunnande. Förutsättningarna för 

engagemangsåtagande kan därmed bedömas som goda eftersom samtliga parter besitter 

resurser som gör att de andra företagen har mycket att vinna på relationen.  

6.1.2 Huvudfrågan angående uppbyggnad av tillit genom policystrategisk marknadsföring 

Vad gäller uppbyggnaden av tillit i det ovan nämnda nätverket är fundamentet i det 

tillämpade arbetet när det gäller tre av fyra aktörer utformandet av en tydlig och offentlig 

profil som definierar varje företags värderingar. Det policyarbetet kan sägas vara en 

grundbult i utformandet av Gemensamma värderingar både internt i företaget och gentemot 

samarbetspartners och andra intressenter. Att Saab och Embraer har mycket gemensamt i sin 

värdegrund till exempel antagandet av principerna inom Global Compact kan mycket väl ha 

haft en viss betydelse för byggandet av de affärsrelationer som ledde fram till Gripen NG 

avtalet. 

När det handlar om kommunikation är den gemensamma nämnaren för samtliga aktörer en 

strikt sekretess vilket alla företag i nätverket har uppvisat i den praktiskt genomförda 

kommunikationen gentemot oss i vårt kontaktskapande. För övrigt finns det, i tre av de fyra 

undersökta företagen, offentliga policydokument som omfattar strategier för extern 

kommunikation och informationshantering. De olika dokumenten varierar i sin utformning 

men de innehåller många liknande grundbudskap och i stort sätt samma ämnesområden 

avhandlas, t.ex. gällande marknadsstrategisk information. Den typen av offentliga 

kommunikationsregler kan koordinera de olika organisationerna och skapa förståelse för vad 

som kan förväntas av ett företag på ett kommunikationsstrategiskt plan. 

De ovan nämnda reflektionerna föranleder slutsatsen att arbetet med att skapa tillit i Gripen 

NGs nätverk, på en styrelse och ledningsnivå i nätverkets organisationer genomförs 

systematiskt och strukturerat för att jämka eller skapa förståelse för varandras värderingar 

och rutiner samt regler kring kommunikation och informationshantering samt för att värna 

företagets och dess medarbetares integritet. På så sätt skapar nätverkets aktörer tillit till 

varandra. 
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Endast två av fyra företag har en uttalad praxis att straffa medarbetare som ägnar sig åt 

opportunistiskt beteende. Saab har inte någon offentligt uttalad strategi för att handskas med 

opportunistiskt beteende. Företaget Akaer har en utarbetad men inte offentlig strategi för att 

förhindra opportunistiskt beteende men uttalar inget hot om straff. Akaer är den organisation 

i Gripen NG nätverket som har störst förutsättningar för att genom ett strategiskt arbete 

förebygga den typ av opportunistiskt beteende som leder till läckage av marknadsstrategisk 

information genom att organisera en silostruktur i lärandeorganisationen och i 

kunskapsöverföringsprocessen.  

 

7.1 Vidare forskning 

Här följer en kort genomgång av vad som skulle behövas för att med större precision kunna 

förklara och fördjupa fallstudien av Gripen NG projektet utifrån de olika variablerna som 

används i Morgans och Hunts (1994) teori om relationsmarknadsföring:  

Kostnaden för att lämna relationen  

Ur ett marknadsföringsorienterat perspektiv kan man göra en undersökning av vilka 

”goodwillförluster” ett brutet avtal skulle innebära för varje enskild aktör i nätverket och hur 

det skulle kunna påverka företagens andra intressenter utanför och inom det befintliga 

nätverket. Det skulle kräva en teoretisk fördjupning av ”goodwill-begreppet” och kanske 

någon finansiell teori för att värdera ”goodwill”. En sådan studie av nätverk kan också 

innehålla mer avancerade former av spelteori som väger in flera olika aktörer i spelmodellen 

och deras interna beroendeställningar mot varandra för att avgöra hur avbrutna relationer 

genom kontraktsbrott eller inte påverkar övriga intressenter i ett nätverk.  

Nyttan av relationen  

Det skulle behövas ett studium av ingångna avtal mellan företagen i Gripen NG affären ur ett 

finansperspektiv och en utvärdering av de genomförda investeringarnas förväntade 

avkastning. En sådan utvärdering skulle kunna genomföras med hjälp av intervjuer med de 

berörda företagens marknadsföringsavdelningar, forskningsavdelningar och framför allt 

finansavdelningar. Här skulle teorier om värdering av forskningsorganisationer och värdering 

av forskningsprojekt behövas för att komplettera Morgans och Hunts teori. Teorier om 
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synergivinster i industriella nätverk skulle också kunna tillföra ett djupare perspektiv av 

värdet av de industriella nätverksrelationerna i Gripen NG affären. 

Gemensamma värderingar  

Det skulle behövas en mer grundläggande kartläggning av företagens politiska 

ställningstaganden och av dess intressenter som ägare, ledning och samarbetspartners. Detta 

för att kartlägga organisationernas enskilda delar och aktörer, deras värkliga outtalade 

värderingar och sociala bakgrund. Ett sådant arbete bör fördjupas med hjälp av en 

ekonomistyrningsteori eller en organisationsteori som behandlar ledningens samt ägarnas och 

de andra intressenternas påverkan på organisationskulturen och dess värdegrund.  

För att kunna genomföra ett trovärdigt studium av kulturskillnader när det gäller identitet och 

värderingar behövs det jämförelser mellan Sverige och Brasilien med dess olika stater och 

socialgrupper samt relevanta ideologier. Det skulle också kräva ingående jämförande studier 

av organisationskulturerna i de berörda företagen. Företagsnätverkens värderingar hade 

kunnat analyseras ur ett djupare perspektiv genom observationer på arbetsplatser för att 

kartlägga företagskulturen genom att registrera allmänt rådande värderingar bland företagens 

medarbetare och hur dessa kommer till uttryck i beteenden och rutiner. Det hade också 

behövts kommentarer på uppförandekoderna från olika medarbetare i företagen för att kunna 

göra en djupare analys av vad dokumenten har för verklig betydelse och hur de tolkas av 

respektive företags medarbetare. 

Kommunikation  

För att undersöka detta fenomen kan man studera den kommunikation som sker mellan 

företagen och jämföra en bild av verkligheten med företagsledningarnas strategier i form av 

riktlinjer, instruktioner, arbetsbeskrivningar, regler, utbildningar och principer för att 

förbättra kommunikationen internt och i den utåtriktade marknadsföringen. Det vore relevant 

med ingående beskrivningar av kommunikationsrutiner och grundläggande regler vid 

hanteringen av känslig information samt dokument rörande principer för att underlätta 

kommunikationen mellan företagen och deltagande i medarbetarnas inträna utbildningar som 

syftar till att öka förståelsen för skillnader i företagens organisationskulturer. 

Opportunistisk beteende  
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Vad gäller opportunistiskt beteende kan man samla de strategier som används för att 

motverka fenomenet. Ofta hålls dessa hemliga av organisationen och av företagets ledning 

för att konkurrenter inte ska veta hur t.ex. spionage motverkas. Det kan till och med vara så 

att en stor del av den egna personalen inte känner till de strategier som används inom 

organisationen. Något man skulle kunna göra är att titta på kända strategier för att hantera 

opportunistiskt beteende och sedan utvärdera användbarheten av varje strategi utifrån olika 

organisationstyper eller beroende på vilka former av opportunistiskt beteende man vill 

motverka i det specifika fallet. Ungefär på det sätt som denna uppsats i förbigående 

kommenterar möjligheten att strategiskt använda silostrukturer för att motverka läckage av 

marknadsstrategisk kunskap. 
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Appendix: 

 

Appendix I 

Appendix I, innehåller de frågor som skickades till samtliga fyra företag i nätverket I och 

med den inledande enkätundersökningen. 

 

Appendix II 

Appendix II, innehåller den besvarade enkätundersökningen, tyvärr endast från Akaer. 

Enkäten har besvarats digitalt och svaren kan avläsas genom att det valda alternativen står i 

fet stil. 
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INTRODUCTION

On Tuesday, 11 December 2012 the Swedish 
Parliament passed a resolution authorising the 
Government to order further development of the 
Gripen system. The upgrade aims to meet future 
threat scenarios. Because development of combat 
aircraft takes a long time, work must begin now. 
The resolution is in line with previous statements 
made by the Parliament and Government – Gripen 
will be the backbone of Swedish air defence through 
at least year 2040. 

Gripen has been operational in Sweden since 1996, 
although the decision to initiate the Gripen project 
was taken by the Parliament back in 1982. Much 
has happened during this journey, and today’s 
Gripen is in many respects a different aircraft from 
the one that first took to the air in December 1988.

Today, Gripen is the world’s most distinct multi-role 
fighter, and has won half of all export procurements 
in which Sweden and Saab have elected to 
participate. Sweden is the only non-UN Security 
Council country with an industry capable of 
developing modern manned combat aircraft in full. 

Before we proceed any further, it may perhaps be a 
good idea to clarify the various Gripen terms. We 
find many names for Gripen: JAS 39, JAS Gripen, 
Gripen E/F, Super-Jas …  but which is correct? 
Saab’s product name for the aircraft is Gripen 
(Gripen NG for the most recent generation). JAS 
39 is the Swedish military’s name for Gripen, 
where each letter symbolises a role: fighter, attack 
and reconnaissance (jakt, attack and spaning in 
Swedish). Because there are various versions of 
Gripen, version designations are added to the 
name; e.g. JAS 39C is a single-seat aircraft, JAS 39D 
is a two-seater, etc. Similarly, the next generation 
aircraft, the single-seat version to be operated in 
Sweden and Switzerland, is dubbed Gripen E, just 
as the Gripen versions preceding C/D were dubbed 
A/B. 

The following pages present a description of 
the next generation Gripen version – Gripen E 
(relevant also for the dual-seat Gripen F). This 
includes details on the fighter’s capacity and the 
features that make it the most distinctive multi-role 
combat aircraft. 

3 
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SWEDISH PARLIAMENTARY RESOLUTION, WINTER 2012

Air defence needs to develop as threat scenarios 
change and advances are continuously made in 
the field of combat aircraft and airborne weapons. 
Demands will be higher than and different to 
what they are today.  Against this background and 
in order to counter the threats of tomorrow, the 
Government proposed further development of 
the Gripen system in its 2013 budget bill. On 11 
December 2012, the Swedish Parliament voted by a 
large majority to authorise the Government to order 
the development of the next generation Gripen: 
40-60 Gripen Es. In early 2013 the Government 
announced its decision to purchase 60 Gripen Es.

The parliamentary resolution was a milestone in 
and the culmination of a process in which various 
alternatives were discussed. The Swedish Armed 
Forces submitted budget requirement data in 
late February 2012, ahead of the Government’s 
2013 budget bill. This material included a 
recommendation for a capacity boost of the Gripen 
system to facilitate the Armed Force’s operational 
duties in Sweden and its neighbouring countries as 
well other areas, with a 2020-2030 time perspective. 
The assessments in the budget material were based 
on threat scenario analyses and system evaluations. 
These showed that the Gripen system meets 
operational requirement specifications in the 2020-
2030 time perspective and is therefore the most 
cost-effective alternative, including in comparison 
with foreign systems. 

4  
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INNOVATIONS IN NEXT GENERATION GRIPEN

Although the future Gripen E/F will be slightly 
larger than the current Gripen C/D version, it 
may be difficult to perceive the difference between 
them. The innovations enabling the significant 
performance improvement for Gripen E/F are 
primarily internal.

• Stronger engine increases operational 
capabilities

• New radar technology provides improved 
range, detection and resolution, an angular 
field of view and simultaneous target 
engagement

• Greater internal fuel capacity for more time in 
the air and greater range 

• Increased weapons capacity improves combat 
efficiency 

• Upgraded cockpit display system improves 
pilot’s Situation Awareness and ability to 
perform complicated tasks in a dynamic hostile 
environment 

• More advanced avionics (aviation electronics) 
provide pilots with more detailed and updated 
information when needed

These are the major improvements that make 
Gripen E/F the fighter aircraft of the future – both 
for Sweden and for other countries. 

Stronger engine increases operational 
capabilities 
The Gripen E engine is around 20 per cent more 
powerful than the engine used in current Gripen 
versions. Practically speaking, this represents an 
additional thrust of 17000 N, or 4,000 lbs. This 
increased thrust provides several advantages:

• The aircraft can carry an additional weapon 
load of 1.5 tonnes and one more tonne of 
fuel inside the aircraft

• The aircraft can accelerate faster, a crucial 
feature in a combat zone

• The aircraft can turn more quickly without 
losing speed

A combination of engine strength and aircraft 
design enables Gripen to fly at supersonic speed 
without the use of the afterburner. This is called 
supercruise, which means in practical terms that 
less fuel is used and Gripen can remain longer in 
the air. 

Among other things, faster acceleration provides 
an advantage when Gripen is used in air defence 
missions that require reaching airborne targets 
with all possible speed for identification and, 
where needed, combat. Having the greatest 
possible thrust and acceleration is a major 
advantage in the air-to-air combat situations that 
can arise when a target is engaged, or in cases 
where Gripen risks ending up at a disadvantage 
vis-à-vis an enemy. If the Gripen is flying in 
an area heavily defended by an opponent, high 
engine performance is one of the prerequisites 
for successfully performing the mission. 
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Greater fuel capacity for more time in 
the air
Longer action times require more fuel, so Gripen 
E/F’s internal fuel tanks are approximately 40 
per cent larger than Gripen C/D’s. Most of the 
increased volume was made available in the 
fuselage by moving the landing gear from the 
fuselage of the aircraft out to the inner wings. This 
partially changes the appearance of the underside 
of the wings – one of the few visual differences 
between Gripen E/F and Gripen C/D. 

If Gripen needs to remain even longer in the air, 
it can be refuelled in the air from a tanker plane 
or can carry external fuel tanks. 
 
Upgraded cockpit display system 
In Gripen, all information is presented to the 
pilot on a large, wide screen, with touch controls 
replacing conventional buttons and knobs. 
The screen shows the information that is most 
important for the pilot in the current situation. 
Portions of the screen are even in 3D. 

Increased weapons capacity
In comparison with previous versions, Gripen 
E/F has more external pylons (hard points) 
under the wings and fuselage. The ten pylons 
can carry various types of missiles, bombs, 
reconnaissance capsules and extra fuel tanks. 
The greater number of pylons increases Gripen’s 
operational capacity; greater flexibility allows the 
aircraft to carry a greater number of weapons or 
combine different types of weapons and other 
equipment, depending on the type of mission to 
be performed. 

The capacity to carry a greater load increases 
Gripen’s combat capability. With more air-to-air 
missiles, the aircraft can engage more targets. With 
greater load capacity, Gripen can remain longer 
in the air. Extra-long action time is required, for 
example, for long surveillance flights to defend a 
no-fly zone. In these cases, fuel can be carried in 
extra tanks hung on the aircraft’s exterior, while the 
number of missiles is unchanged as compared with 
today’s Gripen C/D. 

New radar provides wider field of view 
and improved situation awareness
Combat aircraft use radar to detect targets in the 
air, on the ground and at sea. Today’s Gripen C/D 
is equipped with traditional radar that uses an 
antenna to scan all or parts of the search area in 
various patterns. The radar collects information in 
the area covered in the direction that the antenna 
points.

An AESA radar – based on the latest radar 
technology – is also located in the nose of Gripen E 
AESA (Active Electronically Scanned Array) is a 
type of radar that can see in different directions 
simultaneously, since the beam is pointed 
electronically rather than by moving the antenna. 
In conjunction with a rotatable platform, Gripen’s 
radar can see to +/- 100 degrees to the side, both 
horizontally and vertically, enabling the pilot to see 
in several directions simultaneously. 

The AESA radar has a greater range and better 
performance than the radar used in Gripen C/D. 
AESA radar improves Gripen’s operational capacity 
– this is already an advantage today, but it will 
become a necessity in a longer-term perspective as 
radar technology in other systems is also developed. 



7 

NEXT GENERATION GRIPEN > INNOVATIONS IN NEXT GENERATION GRIPEN

Modern avionics (aviation electronics) 
The Gripen E/F avionics system is designed pursuant 
to the Split Avionics principle, meaning that the part 
of the system linked to flight safety performance is 
separated from the tactical part. Users can therefore 
create their own tactical applications, adapted to 
specific needs. With Split Avionics, test phases 
following various upgrades are less extensive, which 
reduces costs and means that innovations can be 
introduced more quickly. 
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CORE OF THE GRIPEN SYSTEM

The Gripen system has core characteristics that 
have been around since the drawing board stage, 
characteristics that have been refined through the 
years and that continue to distinguish Gripen today. 
Gripen E/F is the next step in this development. 

• Multi-role – One aircraft for multiple roles
• Network provides informational advantage
• Designed for easy handling in the air and on 

the ground
• A cost-effective system
• Flexible design makes updates easier 
• High degree of flight safety

Multi-role – One aircraft for 
multiple roles
Gripen is a multi-role aircraft. This means that a 
single aircraft can be used for the three primary 
fighter, attack and reconnaissance tasks.

Fighter refers to actions against flying targets: 
aircraft, helicopters, drones and cruise missiles. 
Weapons used are air-to-air missiles and cannons. 

Attack refers to attacks from the air against targets 
on the ground and at sea. Weapons used include 
bombs, air-to-surface missiles and cannons.

Reconnaissance is conducted to gather information 
on specific geographic areas, places and specific 
objects, which are photographed and later analysed 
after landing. Air reconnaissance may also entail 
reconnaissance of a selected area of the ocean, for 
instance, using the aircraft’s radar to detect and 
document vessels in the area. 

In order to make Gripen operational in fighter, 
attack and reconnaissance roles, it was given flight 
characteristics distinguished by a high degree 
of manoeuvrability. This was made possible by 
aerodynamic design in combination with one of the 
best digital control systems in operation anywhere 
in the world. 
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Network provides informational 
advantage
For a pilot of modern fighter aircraft, focus is not so 
much on controlling the aircraft as on utilising its 
tactical capability. To carry out successful missions, 
the pilot needs to have an optimal informational 
advantage to be able to make lightning-fast 
decisions. Gripen is therefore also part of a network 
comprised of other aircraft, vessels, radar stations 
and ground units.

In Gripen’s cockpit, all information about the flight 
is presented on display screens. The information 

is displayed as a combination of text and symbols 
and is selected so that only the information 
needed at the moment is shown. Information 
shown in a combat zone, for example, includes 
geographic location, known air defence locations, 
target location and the position of other aircraft 
in the unit. The information is retrieved from 
Gripen’s radar, the aircraft’s own database and from 
other cooperating aircraft when they are sharing 
information with each other. Pilots can even see 
how much fuel and ammunition and how many 
missiles the other aircraft have left. 

The ability to operate in a network provides more 
than just an informational advantage. By operating 
as part of a network, the different aircraft are able 
to use tactics that do not unnecessarily reveal 
their positions to the opponent. An aircraft with 
its radar switched on runs the risk of promptly 
revealing its position. Pilots flying in formation can 
therefore elect to use only one aircraft’s radar, which 
simultaneously transmits information to the others. 
This is one example of the way the network can be 
used to provide tactical advantages. 

Designed for easy handling
Gripen is designed to be adaptable in different 
respects. A high proportion of software is 
advantageous, since this allows upgrades to be 
made as the need arises without requiring major, 
expensive physical reconstruction of the aircraft. 
Upgrading Gripen’s software can be likened to 
upgrading a personal computer. 
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Gripen is “field ready” in military language. This 
means that Gripen is a fighter designed to be based 
anywhere, from well-equipped airbases to simple 
bases on paved roads. 

If needed, Gripen can be prepared, fuelled and 
loaded with weapons and ammunition in a parking 
spot next to a grove of trees. If the next flight is an 
attack mission, a team of four can turn around the 
aircraft in around 20 minutes. Only half that time – 
about 10 minutes – is needed for a fighter mission. 
In this regard, the Gripen system is unparalleled 
in an international perspective – preparations 
normally require more staff and take more time. 
Short preparation times increase response capacity 
and improve the Gripen system’s efficiency. 

Field readiness also includes the capacity to 
perform technical service on the aircraft out-of-
doors, even on temporary bases. This is not only 
a matter of simple repairs and maintenance – it 
may also include things like changing the fighter’s 
engine, which is normally a time-consuming job 
performed only in workshops. For Gripen, though, 
this job can be done at a temporary outdoor 
airbase by four or five technicians in about one 
hour – the fastest in the world. 

A cost-effective system
Only a few countries other than Sweden have their 
own military aviation industry. These countries 
are political and economic superpowers. Sweden 
in this context is a small country with very limited 
financial resources. The Gripen system has 
been developed in this environment. Resource-
awareness has pervaded the development of 
the Gripen system from its inception – and this 

development has always focused on the big picture 
rather than on the details. 

The requirement has always been to achieve the 
greatest possible defence capacity, and the Gripen 
system is developed based on extremely rigorous 
requirement specifications established primarily 
by the Swedish Armed Forces and Defence 
Materiel Administration (FMV). The result of 
this is a combat aircraft system that uniquely 
combines high-technology and a high level of 
operational capability with cost-effectiveness. 
Cost-effectiveness underpins development and 
production as well as purchase price, operating 
cost and maintenance – in other words, the 
product’s entire life cycle. 

A 2012 study published by IHS Jane’s ranked the 
world’s combat aircraft by operating cost. The study 
confirmed that the Gripen system is one of the 
most cost-effective systems in comparison with 
relevant alternatives from other countries such as 
F-35, Eurofighter, Rafale, F-18 and F-16. Gripen’s 
operating costs are half the size of the F-18’s and 
only one-third – or less – the size of the Eurofighter 
and Rafale, both of which are competitors on the 
export market. Corresponding costs for the F-35 
are estimated to be at least five times larger than 
Gripen’s. 

Flexible design allows upgrades at 
reasonable price and low risk
Because the Gripen generation of the future takes 
advantage of the previous versions’ basic design 
and introduces new sub-systems such as radar, 
engines, electronics and developed tactical combat 
aircraft systems, significant cost savings are realised 
as compared with creating an entirely new fighter 
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aircraft from scratch. By changing both hard- and 
software, Gripen E/F also has a new state-of-the-art 
system that is easy to develop in the future. 

This is how Saab has broken the spiral of costs and 
is able to develop Gripen E/F at a lower cost than 
the C/D and A/B versions. Other fighters being 
built by competitors today are facing an opposite 
reality and are becoming extremely costly. 

Test flights were launched in the spring of 2008 
with a demonstrator plane dubbed Gripen Demo, 
later renamed Gripen NG Test Aircraft. The plane 
has a more powerful engine and AESA radar, as 
well as a new location for the landing gear. A variety 
of avionics and communications equipment has 
been test flown in the aircraft. In parallel with the 
test flights, Saab conducted technical and tactical 
studies in cooperation with the Swedish Armed 
Forces and FMV. During the test period the aircraft 
also flew in overseas locations such as India (in 
challenging conditions) and Switzerland. The 
aircraft will continue to be used for tests by Swiss 
and Swedish test pilots. 

As proven by the great technological strides and 
performance improvements of the demonstration 
programme, the development of Gripen E/F is 
considered to be a low-risk project. Accordingly, 
the route toward Gripen E/F becoming fully 
operational is considered to be quality-assured and 
guaranteed to be completed on time within the 
allocated budget. 

High degree of flight safety
All types of combat aircraft suffer accidents, sooner 
or later. In an international perspective, Gripen is 
at the top of the flight safety statistics. Only three 
aircraft have been lost in active duty air crashes, 
and the pilots survived in all of these cases. None of 
the 50 Gripen aircraft that have been exported have 
crashed.

In early Gripen flight testing, the first prototype 
aircraft crashed in 1989 when landing in Linköping. 
The first aircraft delivered to the Swedish Air Force 
crashed in Stockholm during an air show twenty 
years later, in August 1993. Both accidents were 
caused by weaknesses in the electronic control 
system, which was overloaded by the pilot’s 
movements of the control column. The problem 
was corrected, and Gripen’s control system is now 
one of the best in the world. 
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GRIPEN IN THE WORLD

Gripen is a success on the international export 
market. In fact, Gripen has won more than half of 
the procurements which have been concluded and 
in which it has been an alternative. This has been 
accomplished in competition with other highly 
sophisticated aircraft types from the U.S., France 
and the UK. 

Today, Gripen C/D is flown by the air forces of five 
nations: Sweden, South Africa, Czech Republic, 
Hungary and Thailand. The Empire Test Pilot 
School (ETPS) in the UK also uses Gripen in its 
training programme for future test pilots. 

Gripen E to Sweden and on export
The development of Gripen E/F is driven by an 
anticipated future need on the part of countries 
throughout the world. As the world’s most 
distinctive multi-role aircraft that combines 
high technology and performance with cost-
effectiveness, Gripen E/F is a competitive solution 
for the future air forces of many countries. 

Sweden has made the decision to procure 60 Gripen 
E fighters. Sweden has also signed an agreement 
with Switzerland, where the government has the 
goal of procuring 22 aircraft. This matter is now 
under consideration by the Swiss Parliament and a 
decision is expected in 2013-2014. 

A procurement of new combat aircraft is underway 
in Brazil. Saab submitted a tender for Gripen NG, 
which has now been selected as one of three aircraft 
to proceed to the procurement’s final phase. 
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Gripen in action
Sweden participated with Gripen with great success 
in the 2012 Operation Unified Protector mission in 
Libya for a period of around seven months. During 
this time, half of all tactical air reconnaissance 
missions were performed with Gripen alone. The 
results of these flights won international acclaim for 
their high quality. 

The South African Air Force took receipt of the last 
of its 26 ordered aircraft in 2012. In 2010, Gripen 
was used to monitor the airspace around areas 
where the Football World Cup was being held. Over 
50 aircraft were turned away from this airspace 
during the action. 

The Czech Air Force has been responsible for 
monitoring the airspace over the Baltic States 
for a three-month period, with high operational 
readiness round the clock. The Czech Republic is 
one of the NATO countries taking it in turns to 
perform this service, since the Baltic States do not 
have fighter aircraft of their own. 
 
In January 2013 the Swedish Air Force participated 
for the third time in the international Red Flag 
exercise that is regularly held in the U.S. During Red 
Flag, Gripen demonstrated its flexibility and ability 
to operate with other countries in complicated and 
demanding flight missions. Exercises such as Red 
Flag provide acknowledgement to the Air Force 
and Gripen pilots of their capabilities and serve as 
part of the Gripen system’s development and quality 
assurance. 
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GRIPEN IN BRIEF

Countries that currently fly with the  
Gripen system:

Sweden – 204 aircraft ordered and delivered.  
Of this number, 28 aircraft are leased to  
Czech Republic and Hungary  

South Africa – 26 aircraft ordered and delivered

Czech Republic – 14 aircraft leased from  
Swedish government

Hungary – 14 aircraft leased from  
Swedish government

Thailand – 12 aircraft ordered from the Swedish  
government and sold to Thailand. Six have been  
delivered and final delivery is in 2013
 
Empire Test Pilot School of the UK flies Gripen in 
Sweden to train prospective test pilots 
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Length: 15.2 metres
Wingspan: 8.6 metres
Maximum take-off weight: 16.5 tonnes
Thrust: 98kN
Hardpoints: 10
Max speed: Mach 2 (with supercruise 
capability)
Turnaround time:* Under 10 minutes with 
weapons for air-to-air combat; under 20 
minutes with weapons for air-to-ground combat

Manufacturer: Saab AB

Length: 14.9 metres
Wingspan: 8.4 metres
Maximum take-off weight: 14 tonnes
Thrust: 80kN 
Hardpoints: 8
Max speed: Mach 2 
Turnaround time: Under 10 minutes with 
weapons for air-to-air combat; under 20 
minutes with weapons for air-to-ground combat

Manufacturer: Saab AB

* The time it takes an aircraft to land, fill up fuel, change cargo and take off again.

GRIPEN E FACTS

GRIPEN C FACTS
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SaabS CODE OF CONDUCT > ETT aNSvarSTagaNDE FörETag

I ett globalt samhälle fyller företagen en 
viktig funktion när det handlar om att skapa 
hållbarhet och göra affärer på etiskt riktigt 
sätt. Saab stöder detta arbete och vi deltar 
aktivt i olika internationella organisationer 
som främjar den utvecklingen.

Att Saab är ett ansvarstagande företag 
innebär att vi agerar etiskt i alla delar av 
verksamheten, tar hänsyn till miljön, föregår 
med gott exempel när vi bemöter varandra 
och våra affärspartners samt att vi alltid 
respekterar gällande lagar och regler där vi 
har verksamhet.

Saab är beroende av både den inter nationella 
marknaden och av stödet från våra  inhemska 
kunder. För att vara framgångsrika måste 
vi vara, och uppfattas som, en pålitlig 
samarbets partner för våra kunder, oavsett 
var de befinner sig i världen. Förtroende är 
grunden för vår verksamhet.

Vi måste även ha möjlighet att rekrytera de 
mest kompetenta personerna och de bästa 
resurserna för att behålla vår ställning som 
ett världsledande teknikföretag med inter
nationell verksamhet. Det kräver att vi aktivt 
arbetar med hållbar utveckling och integritet. 
Saab måste vara ett företag som vi är stolta 
över att vara en del av.

Sist men inte minst får det inte råda några 
tvivel bland våra aktieägare om att vi tilläm
par högt ställda krav för vår affärsintegritet 
och att vi eftersträvar ett hållbart samhälle.

Den Code of Conduct du nu läser anger 
Saabs etiska riktlinjer inom en rad områden. 
Alla medarbetare ska vara väl förtrogna 
med och följa dessa riktlinjer. De utgör de 
övergripande principerna för ett ramverk och 
kompletteras med mer detaljerade regler och 
föreskrifter för specifika områden.

Vi alla som arbetar på Saab har ett eget 
ansvar för att bevara och upprätthålla Saabs 
rykte som ett ansvarstagande företag. Jag 
strävar efter att skapa en arbetsmiljö där du 
känner att du kan ta upp frågor och problem 
utan rädsla för repressalier. Det ska gälla på 
alla nivåer inom företaget.

Betydelsen av att vara
Ett ansvarstagandE 
förEtag

håkan Buskhe
vD och koncernchef, Saab ab
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1. InLEdnIng

varför har vi en code of conduct?

Saab verkar på den internationella mark
naden och som Saabmedarbetare företräder 
vi Saabs varumärke i vårt dagliga arbete. Vår 
vision och våra värderingar kan bara upp
fyllas om var och en i sin roll  representerar 
Saab på ett sätt som motsvarar högt ställda 
etiska krav. På så sätt vinner vi respekt på 
marknaden och i de länder där vi verkar 
och skapar samtidigt ett attraktivt företag att 
arbeta i.

En av Saabs grundläggande värderingar är 
Förtroende. Med det menar vi att vi är ärliga, 
pålitliga och att vi håller det vi lovar. Genom 
att följa riktlinjerna och principerna i Code 
of Conduct visar vi i praktiken vad denna 
värdering innebär för företaget och för oss 
som medarbetare.

vad omfattas av code of conduct?

Code of Conduct är en sammanfattning 
av de riktlinjer och principer som samtliga 
medarbetare förväntas följa. Den tar däremot 
inte upp alla aspekter av handlande. Det 
kommer alltid att finnas områden som kräver 
att du som individ använder ditt eget goda 
omdöme.

Som komplement till Code of Conduct finns 
mer detaljerade regler och föreskrifter för 
specifika områden. Som Saabmedarbetare 
måste vi själva bedöma när vi bör gå vidare 
i Saabs globala ledningssystem för att få mer 
information om dessa regler.

Regler och föreskrifter finns under varje 
avsnitt av Code of Conduct på Saabnet.

företagets åtaganden

Både företagets ledning och anställda 
måste följa dessa riktlinjer och principer. 
 Handlande som strider mot Code of  Conduct 
skadar Saabs rykte och kan leda till att 
rättsliga åtgärder riktas mot företaget och 
dess medarbetare. Det kan även vara ett brott 
mot anställningsvillkoren, som grundar sig 
på sekretess och lojalitet, och kan leda till 
arbetsrättsliga åtgärder.

Be om råd

Du kommer oundvikligen att ställas inför 
komplicerade situationer där du  tycker att 
Code of Conduct eller det globala lednings
systemet inte ger några tydliga svar. I dessa 
fall bör du diskutera frågan med din när
maste chef eller vända dig till koncernstab 
juridik för råd.
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2. rEgELvErk

vi följer lagar och regler

Saab bedriver verksamhet i ett antal olika 
rättssystem och finns representerat i ännu 
fler. Vi måste känna till och följa lokala lagar 
och regler i de länder där vi finns etablerade 
eller har verksamhet. Om dessa är mindre 
restriktiva än vår egen standard ska vi alltid 
tillämpa Saabs standard, såvida det inte finns 
andra instruktioner.

vi följer bestämmelser om kontroll  
av förvarsmaterialexport

Eftersom Saab har verksamhet inom 
försvars och säkerhetsområdet har vi 
ett särskilt ansvar gentemot svenska och 
utländska myndigheter. Vi agerar inom ett 
strikt reglerat verksamhetsområde. För att 
vi ska kunna fortsätta som ett världsledande 
företag är det nödvändigt att vi bedriver vår 
verksamhet i enlighet med alla erforderliga 
tillstånd och licenser, och att vi alltid, utan 
undantag, uppfyller de villkor som ställs på 
vår verksamhet.
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3. våra
arbEtspLatsEr
våra arbetsplatser är säkra

Saab eftersträvar en god arbetsmiljö och 
arbetar för att förhindra olyckor, sjukdom 
och skador. Vi är alla ansvariga för att värna 
om varandras hälsa och säkerhet både fysiskt 
och psykiskt och vi hjälper varandra att skapa 
en god arbetsmiljö. Vi tolererar inte någon 
form av trakasserier, repressalier, mobbning 
eller andra fysiska eller verbala handlingar av 
kränkande karaktär.

mångfald är en förutsättning för en 
framgångsrik affärsverksamhet

Vi är övertygade om att en arbetsplats som 
kännetecknas av mångfald utgör en bättre 
grund för kreativitet och innovation. Inom 
Saab arbetar vi aktivt för att öka mångfalden 
på alla nivåer eftersom vi är övertygade om 
att det är en av förutsättningarna för att förbli 
ett framgångsrikt företag.

diskriminering är förbjuden

Beslut som rör anställning, befordran, 
utveckling och ersättning ska bygga på med
arbetarnas kunskap och kompetens i arbetet. 
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De får inte baseras på irrelevanta faktorer 
som kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös 
åskådning, funktionshinder, sexuell  läggning, 
facklig tillhörighet eller politisk hemvist. 
I vårt arbete ska vi visa respekt för alla de 
individer vi kommer i kontakt med oavsett 
olikheter.

vi värnar rätten att bilda och  
verka i fackföreningar

Vi respekterar föreningsfriheten och alla 
 anställdas rätt att bilda eller gå med i 
arbets tagarorganisationer samt rätten för 

 arbets tagarorganisationer att  förhandla 
kollektivt. Fackliga företrädare får inte 
diskrimineras. Saab ger fackliga företrädare 
möjlighet att träffa medlemmar och tillträde 
till  medlemmarnas arbetslokaler.

vi respekterar privatlivet

Vi respekterar människors grundläggande 
rätt till privatliv.

Personuppgifter ska inhämtas på ett korrekt 
och lagligt sätt, vara relevanta för det syfte för 
vilket de har samlats in och behandlas med 
största försiktighet.
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4. affärsEtIk är 
 nyCkELn till att 
skapa förtroende
vi konkurrerar på ett rättvist och ärligt sätt

Vår utgångspunkt är att affärsverksamhet 
bäst främjas av ett system med fritt företag
ande och fri konkurrens på en marknad där 
alla har samma förutsättningar. Detta system 
skyddas genom konkurrens lagstiftning. Vi 
bedriver alltid vår verksamhet i enlighet med 
gällande lagstiftning och föreskrifter som 
reglerar konkurrens.

vi förebygger risken för mutor  
och  korruption

Saab tillämpar nolltolerans i fråga om 
korruption. Det innebär att vi inte under 
några omständigheter får vara inblandade i, 
uppmuntra eller tolerera mutor. Med mutor 
menar vi betalningar eller andra förmåner 
till myndighetspersoner eller anställda inom 
privat sektor i syfte att få eller behålla affärer 
eller vinna andra fördelar.

Vi är medvetna om risken att ersättning 
till olika samarbetspartners som verkar på 
marknaden kan komma att användas för 
otillbörlig påverkan av affärsbeslut. Vi för
hindrar det genom att utveckla och tillämpa 
krav och processer i vår verksamhet, som 
är i överensstämmelse med ”best practice” i 
branschen.

vi erbjuder inte gåvor och representation 
som är otillbörliga

Rimliga gåvor och sedvanlig representation 
är normalt inte ett problem om de lämnas i 
rätt syfte, såsom att förevisa Saabs  produkter 
och tjänster, stärka företagets image eller 
etablera goda relationer med viktiga affärs
partners. Vi måste dock vara medvetna 
om att även sedvanliga gåvor och normal 
representation kan vara olämpligt i samband 
med framtida eller pågående förhandlingar 
och vi tar alltid hänsyn till våra kunders 
 integritets regler.

Vi får aldrig erbjuda gåvor eller förmåner 
med ett värde, av beskaffenhet eller under 
omständigheter, som skulle kunna betraktas 
som ett försök att otillbörligen påverka affärs
beslut eller vinna andra otillbörliga fördelar.

Öppenhet, transparens och korrekt redo visning 
av gåvor och representation är  nödvändigt 
för att visa att vi efterlever dessa regler.

vi tar inte emot gåvor och representation 
som är otillbörliga

Som Saabmedarbetare måste vi alltid vara, 
och uppfattas som, oberoende och pro fes
sionella i vårt affärsumgänge med andra. Det 
innebär att vi bara ska acceptera gåvor och 
representation som vi erbjuds av andra, om 
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de är rimliga i förhållande till den aktuella 
affären och de ryms inom de gränser som vi 
ställer upp för hur vi agerar mot andra.

Gåvor och representation av stort värde, eller 
av oetisk eller onormal karaktär ska vi aldrig 
ta emot.

Om du känner osäkerhet om du kan ta 
emot en gåva eller delta i ett evenemang ska 
du rådgöra med din chef eller koncernstab 
juridik.

vi undviker intressekonflikter

Vi skiljer alltid på våra personliga intressen 
och företagets verksamhet. Beslut av och för 
företaget får aldrig påverkas av personliga 
önskemål eller relationer.

Intressekonflikter kan uppkomma vid 
anställning eller annat uppdragsförhållande 
med personer som tidigare varit verksamma 
hos en myndighet där frågor som rör Saab 

hanteras. Detta får därför aldrig ske utan att 
vi säkerställt att anställningen eller uppdraget 
inte strider mot lag eller direktiv som  reglerar 
offentligt anställdas möjlighet till nytt upp drag. 
Vi ska alltid verka för att minimera risken för 
intressekonflikter.

vi stöder arbetet med att ta fram regel
verk som uppmuntrar etiskt agerande

Som medlem av Aerospace and Defence 
Industries of Europe (ASD), stöder vi arbetet 
med att ta fram ett korruptionsföre byggande 
regelverk genom ”Common Industry 
 Standards”. Vi stöder även Global Principles of 
 Business Ethics for the Aerospace and Defence 
Industry och arbetet med att främja dessa 
principer inom den globala flyg och försvars
industrin genom IFBEC (www.ifbec.info).
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5. information oCh 
 användning av
 InformatIonsmEdIEr

vi skyddar information som en  
värdefull tillgång

Information om företaget är intern  eller kon
fidentiell, förutsatt att den inte har offentlig
gjorts i årsredovisningar, press med delanden, 
produktbeskrivningar eller liknande publika 
dokument. Vi sprider inte information till 
personer utanför företaget, såvida det inte 
finns affärsrelaterade skäl.

Företagsinformation av teknisk, kommersiell  
eller marknadsföringskaraktär är  särskilt 
 känslig och omfattas av sekretess. Denna 
 information kan även vara  insiderinformation 
(se  avsnitt 6). Saabmedarbetare som har blivit 
anförtrodda sådan information måste vara 
väl införstådda med sekretess bestämmelserna 
och ska alltid värna om företagets intressen. 
All information som hanteras inom Saab ska 
bedömas utifrån sitt värde, för att säkerställa 
att den ges rätt skyddsnivå.

Vi måste vara uppmärksamma på risken 
för oavsiktlig spridning av information, till 
exempel när vi diskuterar företagsangelägen
heter med kollegor på resande fot eller på 
offentliga platser. När vi talar om oss själva i 
den sociala mediasfären är regeln att vi inte 
ska sprida information om Saab som inte 
är avsedd för offentlig spridning. Vi får inte 
 heller använda sociala media på ett sätt som 
kan skada Saabs varumärke och rykte. 

Endast koncernstab kommunikation, eller av 
dem utsedda representanter, får uttala sig på 
Saabs vägnar i media, vilket även innefattar 
alla former av sociala media.
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Informationssystemen är  
våra arbetsredskap

Vi använder informationssystem i arbetet 
och som ett sätt att effektivisera våra arbets
processer. Företagets kommunikations
verktyg får aldrig användas i olagliga eller 
oetiska syften. Begränsad privat användning 
av företagets kommunikationsverktyg är 
tillåten, men endast om det gäller personliga 
angelägenheter som inte stör arbetet.

När vi kommunicerar via ett informations
system som är kopplat till företaget, oavsett 
metod, representerar vi alltid Saab. Det inne
bär att vi ska agera respektfullt och korrekt 
och vara medvetna om att våra meddelanden 
kan användas i andra syften än vad som 
avsetts.

vi är försiktiga vid hantering av 
konfidentiell information och  
information tillhörande tredje part

Vi behandlar information som vi fått från 
andra på samma sätt som vi förväntar oss att 
de ska behandla information som vi lämnat 
ifrån oss, och i enlighet med tillämpliga 
sekretessbestämmelser. Vi försöker inte få 
tillgång till och tar inte heller emot konfiden
tiell information tillhörande andra, såvida 
inte informationens ägare har godkänt att 
den sprids. Konfidentiell information som 
oavsiktligt kommer oss till del får inte spridas 
vidare utan ska återsändas till ägaren.

Det är nödvändigt att vi känner till våra 
kunders regler för informationsskydd av 
 säkerhets eller exportkontrollskäl. Vi behöver 
ofta omfattande information om inköps planer 
och andra uppgifter för att  kunna tillgodose 
våra kunders behov. Vi får dock aldrig försöka 
få tillgång till information som inte på ett 
legitimt sätt gjorts tillgänglig, eller bryta mot 
villkor som  reglerar hur informationen får 
användas av oss.
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6. saaB – Ett börs
notErat förEtag

vi följer aktiemarknadens regler

Saab är börsnoterat på NASDAQ OMX 
Stockholm. Saab som företag och vi som 
medarbetare måste följa alla tillämpliga lagar 
och regler på aktiemarknaden så att aktie
ägarnas förtroende och Saabs tillförlitlighet 
på finansmarknaden upprätthålls.

vi informerar aktieägare,  finans 
marknaden och andra intressenter  
på ett strukturerat sätt

Vi ska vara korrekta, relevanta och tydliga, 
och inte vilseledande, i kommunikationen 
med aktieägare, finansmarknaden och 
andra intressenter. Vi ska ha en aktiv och 
ickeselektiv dialog med alla aktieägare och 
intressenter för att se till att den bild som 
förmedlas av Saab är korrekt.

Kurspåverkande information sprids till aktie
ägare, finansmarknad och  andra  intressenter 
endast genom press med delanden.

Endast behöriga talespersoner får  represen tera 
Saab externt och kommentera  offentlig gjord 
information.

Insiderinformation får inte missbrukas

Insiderinformation är icke offentliggjord 
information som kan antas väsentligt påverka 
kursen på Saabaktien. Typiska exempel 

på insiderinformation är uppgifter om 
 finansiella resultat och större beställningar. 
För att bevara allmänhetens förtroende för 
finansmarknaden är användningen och 
hanteringen av insiderinformation strikt 
reglerad.

Saabmedarbetare med tillgång till insider
information är enligt lag förbjudna att handla 
med Saabaktier eller andra värdepapper 
utgivna av Saab, eller föranleda någon 
 annan att göra det. Det är också olagligt att 
röja insiderinformation för andra personer 
(inklusive familjemedlemmar och vänner) 
eller aktörer utanför företaget. Detta gäller 
alla, oavsett vilken position man har inom 
Saab och oberoende av om man finns med på 
insiderlistan som beskrivs nedan.

Röjande av insiderinformation till en  annan 
Saabmedarbetare får endast ske i den mån 
det är nödvändigt och mottagaren ska 
informeras om att det rör sig om insider
information.

Saab är skyldigt att ha en lista över  anställda 
och övriga med tillgång till insider infor ma tion. 
Alla som har tillgång till insider infor ma tion 
och som inte står med på insiderlistan ska 
kontakta sin närmaste chef eller koncernstab 
juridik för registrering.
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7. soCIaLt
ansvarstagande

vi tar globalt ansvar och förväntar oss  
att våra leverantörer också gör det

Saabs uppfattning är att företag måste ta 
 tydlig ställning mot överträdelser av grund
läggande mänskliga rättigheter såsom barn
arbete och annat missbruk av människor och 
miljö. Därför har Saab undertecknat FN:s 
dokument Global Compact och förbundit sig 
att tillämpa Global Compacts tio principer i 
verksamheten.

Genom våra inköpsprocesser och i kontak
ten med våra samarbetspartners ska vi öka 
medvetenheten om FN:s Global Compact. På 
så sätt främjar vi de värderingar Saab står för, 
säkerställer kvalitet och minskar riskerna i 
leverantörskedjan.

vi värnar om miljön

Där vi verkar ska vi också bidra till en 
hållbar utveckling. Det innebär att vi ska 
minska miljöriskerna och minimera vår 

påverkan på miljön. Att värna om miljön är 
en naturlig del av Saabs dagliga verksamhet. 
Kunskap är en viktig faktor för att lyckas 
med miljö arbetet. Vi förväntar oss att du 
som Saabmedarbetare aktivt söker informa
tion om verksamhetens och våra produkters 
miljöpåverkan. Du ska också fundera över 
hur vi kan minska miljöriskerna och Saabs 
miljöpåverkan i alla verksamheter eller 
 aktiviteter som du kommer i kontakt med.

Våra produkter och system består till stor 
del av delsystem och komponenter som 
utvecklas och tillverkas av våra partners 
och underleverantörer. Det innebär att våra 
partners och leverantörer spelar en viktig 
roll i vårt miljöarbete. Därför ska vårt sätt att 
hantera miljöfrågor återspeglas i våra inköps
processer i form av krav och riktlinjer.
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8. rapportErIng
av avvikelser

att rapportera avvikelser är att  
vara lojal mot företagets värderingar

Saabs Code of Conduct utgör en viktig del 
i den koncernövergripande kultur som ska 
kännetecknas av ansvar och engagemang för 
Saabs värderingar.

Medarbetare som får kännedom om eller 
misstänker lagöverträdelse eller brott mot 
Code of Conduct förväntas rapportera 
 överträdelsen till närmaste chef.

I händelse av en allvarlig avvikelse som 
inbegriper Saabs ledning, högt uppsatta 
tjänstemän eller andra nyckelpersoner inom 
Saab och som rör redovisning och finansiell 
rapportering, insiderhandel, korruption 
eller andra områden av väsentlig betydelse 
för Saabs verksamhet eller enskildas liv och 
hälsa, kan du kontakta Saabs Etikråd via 
 epost ethics.council@saabgroup.com. 

Etikrådet består av Saabs chefsjurist, 
personal direktör, kommunikationsdirektör 
och säkerhets chef.

Alla anmälningar behandlas så långt som 
möjligt konfidentiellt. Ingen kommer att 
diskrimineras eller bestraffas för att i god tro 
ha rapporterat eventuella misstänkta eller 
iakttagna lagöverträdelser eller avvikelser 
gentemot Saabs Code of Conduct.

Du kan även lämna en anonym rapport till 
Saabs Etikråd genom att skicka ett epost
meddelande till ethics.council@saabgroup.com 
från ett externt epostkonto som inte  avslöjar 
ditt namn (t.ex. Hotmail, Yahoo eller Gmail). 
Du bör dock vara medveten om att det 
kan vara svårare att utreda ärenden som 
 rapporteras anonymt.
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mäNSklIga räTTIghETEr

prIncIp 1. Företagen ombeds att stödja och 
respektera skydd för internationella mänskliga 
rättigheter inom den sfär som de kan påverka; 
och

prIncIp 2. försäkra sig om att deras eget 
företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga 
rättigheter.

arbETSvIllkOr

prIncIp 3. Företagen ombeds att upprätthålla 
föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar;

prIncIp 4. avskaffa alla former av tvångs arbete;

prIncIp 5. avskaffa barnarbete; och

prIncIp 6. inte diskriminera vid anställning 
och yrkesutövning.

mIlJö

prIncIp 7. Företag ombeds att stödja 
 förebyggande åtgärder för att motverka 
 miljöproblem;

prIncIp 8. ta initiativ för att främja större 
 miljömässigt ansvarstagande; och

prIncIp 9. uppmuntra utveckling och 
spridning av miljövänlig teknik.

aNTI-kOrrUpTION

prIncIp 10. arbeta mot alla former av 
 korruption, inklusive utpressning och 
 bestickning.

FN:s global Compact är ett strategiskt policy initiativ för företag som åtagit 
sig att i sin verksamhet och strategi tillämpa de tio generellt  accepterade 
 principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
 anti-korruption.

SaabS CODE OF CONDUCT > FN:S glObal COmpaCT

Läsmerpåwww.unglobal.org
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1 Introdução

A. Importância da Ética: Conduzir nossos negócios de
forma honesta, ética e correta é fundamental para o
sucesso e crescimento contínuo da AEL. A AEL
acredita que os procedimentos sólidos relacionados
com a ética de negócios são fundamentais para nos
ajudar a manter a nossa boa reputação e a conduzir
as nossas atividades comerciais de acordo com o
exigido.

B. O Código. Para o desenvolvimento do nosso
compromisso com a conduta ética nos negócios, a
AEL aprovou este Código de Conduta e Ética nos
Negócios (o “Código”). Ele resume a nossa política
com relação à conduta ética nos negócios. O
cumprimento com o que estabelece este Código por
parte de nossos diretores, dirigentes e funcionários,
irá nos ajudar a realizar nossas atividades com êxito,
manter nossa boa reputação e a criar um ambiente de
trabalho eficaz e positivo.

C. Outros Procedimentos da Empresa. Este Código é
complementado por outros procedimentos da AEL
relacionados à ética e questões de conformidade
legal.

D. Normas Básicas: Este Código estabelece as
normas básicas de ética e conduta para os nossos
diretores, dirigentes e funcionários. Essas normas,
em conjunto com outros procedimentos aplicáveis da
empresa, são projetadas para promover uma conduta
ética e honesta, mas não irão abranger todas as
situações. Se uma lei entrar em conflito com a nossa
política de ética, dever-se-á cumprir a lei. Por outro
lado, a nossa política de ética, conforme expresso
neste Código e complementada em outros
procedimentos, tem precedência em caso de um
conflito com um costume ou prática específico do
local.

E. Violações. Violações das normas estabelecidas
neste Código estarão sujeitas a ação disciplinar.

1 Introduction

A. Importance of Ethics. Conducting our business
honestly, ethically and properly is critical to AEL’s
continued success and growth. AEL believes that
strong procedures relating to business ethics are
critical in order to help us maintain our good
reputation and conduct our business activities in a
compliant manner.

B. The Code. In furtherance of our commitment to
ethical business conduct, AEL has approved this
Code of Business Conduct and Ethics (the "Code"). It
summarizes our policy with respect to ethical business
conduct. Compliance with this Code by our directors,
officers and employees will help us successfully
perform our business activities, maintain our good
reputation and create an effective and positive
working environment.

C. Other Company Procedures. This Code is
supplemented by other AEL procedures relating to
ethics and legal compliance issues.

D. Basic Standards. This Code sets out the basic
standards of ethics and conduct for our directors,
officers and employees. These standards, together
with other applicable company procedures, are
designed to promote honest and ethical conduct, but
will not cover all situations. If a law conflicts with our
ethics policy, you must comply with the law. On the
other hand our ethics policy, as expressed in this
Code and supplemented in other procedures, takes
precedence in the event of a conflict with a particular
local custom or practice.

E. Violations. Violations of the standards set out in
this Code will be subject to disciplinary action.
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F. Onde fazer perguntas. Todos os funcionários
devem estar familiarizados com este Código e com
outros procedimentos aplicáveis da empresa, que são
publicados na nossa rede interna de computadores.
[O Código também podem ser encontrado no site da
AEL: www.ael.com.br]. Se você tiver quaisquer
dúvidas com relação a se uma determinada situação
pode violar as nossas normas de ética, ou se tiver
quaisquer outras perguntas com relação a questões
de ética, você deve entrar em contato, por escrito,
com o Gerente Jurídico da AEL ou através do nosso
Processo “Delator” conforme descrito abaixo. O
assunto será analisado e medidas adequadas serão
tomadas de acordo com este Código e com outros
procedimentos da empresa e com a legislação
aplicável.

2 Escopo

Você está sujeito a este Código se for um diretor,
dirigente ou funcionário da AEL ou de subsidiárias da
AEL. Além disso, o presente Código aplica-se a suas
próprias ações, assim como àquelas que você possa
vir a realizar indiretamente por meio de parentes,
amigos ou de outras relações pessoais. Também
esperamos que os nossos fornecedores e
revendedores cumpram com os padrões de ética,
estabelecidas em nosso “Código de Conduta do
Fornecedor”. [Consulte um arquivo separado anexado
a este]

3 Conduta honesta e ética

Cada pessoa sujeita a este Código tem a
responsabilidade de agir de forma honesta e ética na
condução de atividades em nome da AEL. Sua
responsabilidade se aplica à sua interação com os
nossos outros diretores, dirigentes e funcionários, e
com a própria AEL. Espera-se que você aja de boa fé
e com responsabilidade, com o devido cuidado, e
com competência e diligência. Você deve fazer uso
de seu julgamento independente em relação ao
comportamento questionável e, em todos os
momentos, agir de uma maneira que esteja de acordo
com as nossas normas éticas.

F. Where to Go With Questions. All employees should
be familiar with this Code and other applicable
company procedures, which are published on our
internal computer network. [The Code may also be
found on AEL’s website: www.ael.com.br].  If you
have any doubts regarding whether a particular
situation might violate our ethics standards, or if you
have any other questions regarding ethics issues, you
should contact in writing AEL’s Legal Counsel or
otherwise through our "Whistle-blower" process as
further described below. The matter will be reviewed
and appropriate action will be taken consistent with
this Code, other company procedures and applicable
law.

2 Scope

You are subject to this Code if you are a director,
officer or employee of AEL or AEL’s wholly-owned
subsidiaries. In addition, this Code applies to your
own actions as well as those you may conduct
indirectly through relatives, friends or other personal
relationships. We also expect our suppliers and
vendors to comply with certain ethical standards as
reflected in our "Supplier Code of Conduct". [See
separate attached draft]

3 Honest and Ethical Conduct

Each person subject to this Code has the
responsibility to act honestly and ethically in
conducting activities on behalf of AEL. Your
responsibility applies to your interaction with our other
directors, officers and employees, and to AEL itself.
You are expected to act in good faith and with
responsibility, due care, competence and diligence.
You should use your independent judgment with
respect to questionable behavior and at all times
conduct yourself in a manner that meets with our
ethical standards.
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4 Conformidade com as Leis, Normas e
Regulamentos

Você é obrigado a cumprir as leis, normas e
regulamentos governamentais aplicáveis. Isto inclui,
mas sem limitação, os regulamentos que dizem
respeito à condução de licitações públicas e
integridade de aquisição. Embora não se espera que
você saiba detalhadamente todas as leis, regras e
regulamentos, esperamos que você esteja
familiarizado com as políticas e procedimentos
publicados da AEL e procure o aconselhamento do
nosso Departamento Jurídico se tiver alguma dúvida
quanto a se um requisito legal aplica-se a uma
determinada situação ou qual conduta pode ser
exigida no cumprimento de qualquer lei, norma ou
regulamento.

5 Divulgações públicas

As sociedades controladoras da AEL estão
publicamente negociadas em várias bolsas de
valores.  É uma política da AEL proporcionar a
divulgação apropriada em todas as nossas
comunicações públicas.

6 Uso de informações privilegiadas

Uma vez que as ações das sociedades controladoras
da AEL são negociadas publicamente, todas as
pessoas com acesso a “informações privilegiadas”
sobre nossas atividades estão sujeitas a leis e
regulamentos aplicáveis contra o “uso de informações
privilegiadas”. Se tiver acesso a informações
relevantes e não públicas que dizem respeito a AEL,
você não tem permissão para usar ou compartilhar
essas informações para fins de negociação de ações,
ou para qualquer outro fim, exceto àquele relacionado
à condução de nossos negócios. Todas as
informações não públicas que dizem respeito à AEL
devem ser consideradas informações confidenciais.
Insider trading, que é o uso de informações
privilegiadas e não públicas para benefício financeiro
pessoal ou para dar “dica” a outras pessoas que
possam tomar uma decisão de investimento com
base nessas informações, não é apenas algo
antiético, mas também ilegal. A proibição do uso de
informações privilegiadas não se aplica apenas aos
títulos de sociedades controladoras da AEL, mas
também aos títulos de outras empresas se você tiver
conhecimento de informações relevantes e não
públicas sobre essas empresas no curso de seus
deveres para com a AEL. Violações desta proibição
contra o “uso de informações privilegiadas" pode

4 Compliance with Laws, Rules and
Regulations

You are required to comply with all applicable laws,
governmental rules and regulations. This includes, but
is not limited to regulations relating to the conduct of
government tenders and procurement integrity.
Although you are not expected to know the details of
all applicable laws, rules and regulations, we expect
you to be familiar with AEL’s published policies and
procedures and to seek advice from our Legal
Counsel if you have any questions about whether a
legal requirement applies to a particular situation or
what conduct may be required to comply with any law,
rule or regulation.

5 Public Disclosures

AEL’s ultimate parent companies are publically traded
on various stock exchanges.  It is AEL’s policy is to
provide appropriate disclosure in all our public
communications.

6 Insider Trading

Since the shares of AEL’s ultimate parent companies
are publicly traded, all persons having "inside
information" regarding our activities are subject to
applicable laws and regulations against "insider
trading". If you have access to material, non-public
information concerning AEL, you are not permitted to
use or share that information for stock trading
purposes, or for any other purpose except the conduct
of our business. All non-public information about AEL
should be considered confidential information. Insider
trading, which is the use of material, non-public
information for personal financial benefit or to "tip"
others who might make an investment decision on the
basis of this information, is not only unethical but also
illegal. The prohibition on insider trading applies not
only to the securities of AEL’s parent companies, but
also to securities of other companies if you learn of
material non-public information about these
companies in the course of your duties for AEL.
Violations of this prohibition against "insider trading"
may subject you to criminal or civil liability, in addition
to disciplinary action by AEL.
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sujeitá-lo à responsabilidade penal ou civil, além de
ação disciplinar aplicada pela AEL.

7 Antissuborno

A AEL está empenhada em conduzir seus negócios
com os mais elevados princípios éticos, incluindo a
conformidade com as normas e políticas
antissuborno. Atuamos em diversos mercados
exigindo o cumprimento das leis antissuborno de
muitas jurisdições. Isto inclui a lei brasileira
anticorrupção n° 12.598/2013 e legislações
internacionais aplicáveis, como, por exemplo, a
Convenção das Nações Unidas (ONU) contra a
Corrupção, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais e a Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção. Além de leis aplicáveis às
empresas brasileiras, uma vez que as ações das
sociedades controladoras da AEL são negociadas
publicamente nas bolsas de valores dos Estados
Unidos, estamos em conformidade com a lei Norte-
Americana sobre Práticas Estrangeiras de Corrupção
(United States Foreign Corrupt Practices Act –
FCPA). Há também outras leis antissuborno em todo
o mundo que se aplicam em outros países nos quais
fazemos negócios. Os conselheiros, diretores,
funcionários e representantes da AEL são obrigados
a cumprir com o Procedimento de Atendimento à
Política Antissuborno da AEL. [Consulte um arquivo
separado anexado a este]

8 Prática comercial justa

Você deve lidar de forma justa com todos os nossos
fornecedores, concorrentes e empregados, bem como
com outras partes com quem a AEL faz negócios.
Você não deve tirar vantagem injusta de nenhuma
pessoa por meio de manipulação, ocultação, abuso
de informação privilegiada, distorções ou declarações
falsas ou qualquer prática injusta.

9 Conflitos de interesse

Você deve lidar de forma ética com qualquer conflito
real ou aparente de interesses entre as suas relações
pessoais e as de negócios. Os conflitos de interesses
são proibidos por uma questão de política. Há um
“conflito de interesses” quando o interesse privado de
uma pessoa interfere, ou pode vir a interferir, de
alguma forma nos interesses da AEL. A situação de
conflito surge se você tomar ações ou ter interesses
que interfiram na sua capacidade de executar o seu
trabalho para a AEL de forma objetiva e eficaz. Os

7 Anti-Bribery

AEL is committed to conducting business with the
highest ethical principles, including compliance with
anti-bribery standards. We are active in numerous
markets, requiring compliance with the anti-bribery
laws of many jurisdictions. This includes the Brazilian
anticorruption law n° 12.598/2013 the United Nations
Convention (UN) against corruption and international
regimes such the Organization for Economic Co-
operation and Development Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions and the U.N.
Convention Against Corruption. In addition to laws
applicable to Brazilian companies, since AEL’s parent
companies shares are publicly traded on stock
exchanges in the U.S., we comply with the United
States Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"). There
are also other anti-bribery laws throughout the world
which apply in the countries in which we do business.
AEL’s directors, officers, employees and
representatives are required to comply with AEL’s
Anti-Bribery Compliance Procedures. [See separate
attached draft]

8 Fair Dealing

You should deal fairly with our suppliers, competitors
and employees as well as others with whom AEL
does business. You should not take unfair advantage
of anyone through manipulation, concealment, abuse
of privileged information, misrepresentations or any
other unfair-dealing practice.

9 Conflicts of Interest

You should handle ethically any actual or apparent
conflict of interest between your personal and
business relationships. Conflicts of interest are
prohibited as a matter of policy. A "conflict of interest"
exists when a person's private interest interferes, or
might reasonably be considered to interfere, in any
way with the interests of AEL. A conflict situation
arises if you take actions or have interests that
interfere with your ability to perform your work for AEL
objectively and effectively. Conflicts of interest also
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conflitos de interesse também podem surgir se você,
ou um membro da sua família ou outra pessoa
afiliada a você, conforme definido na Seção 9.F
abaixo, receber um benefício pessoal indevido como
resultado da sua posição na AEL.

Se você tiver conhecimento de qualquer transação ou
relação que possa ser razoavelmente considerada
como algo que origine um conflito de interesses,
deverá denunciá-la imediatamente ao nosso Gerente
Jurídico ou de qualquer outra forma disposta no
Processo “Delator” anexado a este Código.

Veja a seguir exemplos de normas aplicáveis a
determinadas situações comuns em que os potenciais
conflitos de interesse podem surgir, incluindo
violações indiretas, conforme descrito na Seção 9.F
abaixo.

A. Presentes, entretenimento e outros benefícios
Presentes, entretenimento ou outros benefícios
pessoais só podem ser oferecidos ou aceitos por
pessoas que fazem negócios com a AEL ou em
nome desta, se feito de forma razoável no curso
normal do relacionamento comercial. Além disso,
a frequência e o custo desses presentes,
entretenimento ou benefícios pessoais devem
ocorrer em quantidades/valores nominais somente
de forma a não afetar, ou parecer afetar, a
capacidade de exercer juízo comercial
independente.

B. Interesses financeiros em outras organizações. A
determinação com relação a se qualquer
investimento no exterior, acordo financeiro ou
outro interesse em outra organização é imprópria
ou não, depende dos fatos e circunstâncias de
cada caso. O seu interesse em outra organização
pode ser inapropriado se a outra organização tiver
uma relação comercial significativa com a AEL ou
for uma concorrente direta desta. Neste caso o
seu interesse financeiro seria provavelmente
inadequado se for de tal extensão que a sua
capacidade de exercer um julgamento
independente em nome da AEL esteja ou possa
ser comprometida. Como regra geral, um
investimento passivo não seria provavelmente
considerado impróprio se: (1) for feito em ações de
capital aberto, (2) representar menos de 1% do
capital social em circulação da organização em
questão e (3) representar menos de 5% do seu
patrimônio líquido. Outros interesses também
podem não ser inadequados, dependendo das
circunstâncias.

C. Atividades comerciais externas.
A determinação quanto a se qualquer externa de
um funcionário pode ou não ser considerada

may arise if you, or a member of your family or other
person affiliated with you as defined in Section 9.F
below, receives an improper personal benefit as a
result of your position with AEL.

If you become aware of any transaction or relationship
that reasonably could be expected to give rise to a
conflict of interest, you should report it promptly to our
Legal Counsel or as otherwise provided in the
Whistle-blower process attached to this Code.

The following are examples of standards applying to
certain common situations where potential conflicts of
interest may arise, including indirect violations as
described in Section 9.F below.

A. Gifts, Entertainment and Other Personal Benefits.
Personal gifts, entertainment or other benefits may
only be offered or accepted by persons doing
business with or on behalf of AEL if done in a
reasonable way in the ordinary course of the business
relationship. In addition, the frequency and cost of any
such gifts, entertainment or personal benefits should
be in nominal amounts/value only so as not to affect,
or appear to affect, the ability to exercise independent
business judgment.

B. Financial Interests in Other Organizations. The
determination whether any outside investment,
financial arrangement or other interest in another
organization is improper depends on the facts and
circumstances of each case. Your ownership of an
interest in another organization may be inappropriate
if the other organization has a significant business
relationship with, or is a direct competitor of, AEL. In
such case your financial interest would likely be
inappropriate if it is of such a size that your ability to
exercise independent judgment on behalf of AEL is or
may appear to be compromised. As a general rule, a
passive investment would not likely be considered
improper if it: (1) is in publicly traded shares; (2)
represents less than 1% of the outstanding equity of
the organization in question; and (3) represents less
than 5% of your net worth. Other interests also may
not be improper, depending on the circumstances.

C. Outside Business Activities.
The determination of whether any outside position an
employee may hold is improper will depend on the
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imprópria dependerá dos fatos e circunstâncias de
cada caso. Geralmente, o seu envolvimento em
associações comerciais, sociedades profissionais
e organizações de caridade e similares não cria
um conflito de interesses. No entanto, se for
provável que essas atividades tomem tempo
substancial ou entrem em conflito de qualquer
outra forma com as suas responsabilidades para
com a AEL, você deverá obter a aprovação prévia
do seu supervisor. Para um diretor, o vínculo
empregatício ou afiliação com uma organização
com a qual a AEL faz negócios ou concorre deve
ser totalmente informado ao Departamento
Jurídico e ao Presidente da AEL, e deve atender
quaisquer outras normas estabelecidas pela
legislação, regras (incluindo regras aplicáveis de
qualquer bolsa de valores) ou regulação aplicáveis
e quaisquer outras diretrizes de governança
corporativa que a AEL possa estabelecer.

D. Oportunidades corporativas.
Você está proibido de explorar, para benefício

pessoal, as oportunidades que venham a ser
descobertas por meio do uso da propriedade, de
informações ou de sua posição na empresa, a
menos que obtidas todas as aprovações
necessárias. Da mesma forma, você não pode
competir com a AEL. Você tem o dever de
promover os interesses legítimos da AEL sempre
que tiver a oportunidade de fazê-lo.

E. Processo de contratação, Nepotismo e Conflito de
Interesses. As decisões relacionadas à contratação
devem ser tomadas exclusivamente com base em
considerações comerciais, em vez de pessoais.
Além disso, devem-se evitar as situações que
podem ser vistas como o nepotismo, como a
contratação de membros familiares próximos de
conselheiros, diretores ou funcionários em
determinadas situações.

A contratação de pessoas anteriormente
contratadas por organizações que tenham uma
filiação comercial com a AEL deve ser
previamente examinada com o nosso Gerente
Jurídico e com o Presidente, a fim de evitar
situações inadequadas ou impróprias. Essas
organizações incluem auditores independentes,
outros prestadores de serviços, subcontratados,
clientes, usuários finais e concorrentes.

O recrutamento de novos funcionários será
realizado com base em suas qualificações, de
forma imparcial e sem qualquer discriminação. O
recrutamento/realocação de familiares de
funcionários será conduzido em conformidade
com o disposto na Política Antinepotismo, anexa
ao “Código de Ética e Conduta Corporativa da
AEL” (DOC Nº 97000 - 20485).

facts and circumstances of each case. Your
involvement in trade associations, professional
societies, and charitable and similar organizations
normally does not create a conflict of interest.
However, if those activities are likely to take
substantial time from or otherwise conflict with your
responsibilities to AEL, you should obtain prior
approval from your supervisor. For a director,
employment or affiliation with an organization with
which AEL does business or competes must be fully
disclosed to AEL’s Legal Counsel and Director
General  and must satisfy any other standards
established by applicable law, rules (including rules of
any applicable stock exchange) or regulation and any
other corporate governance guidelines that AEL may
establish.

D. Corporate Opportunities.
You are prohibited from exploiting for your personal
advantage, opportunities that are discovered through
the use of company property, information or position,
unless all required approvals are obtained. Similarly,
you may not compete with AEL. You owe a duty to
advance AEL’s legitimate interests whenever the
opportunity to do so arises.

E. Hiring Process, Nepotism and Conflict of Interest. Hiring
decisions should be made solely on business rather
than personal considerations. In addition, situations
that could be viewed as nepotism, such as the hiring
of close family members of directors, officers or
employees in particular situations, should be avoided.

Hiring persons previously employed by organizations
that have a business affiliation with AEL should be
reviewed in advance with our Legal Counsel and
President in order to avoid inappropriate or improper
situations. Such organizations include independent
auditors, other service providers, subcontractors,
customers, end users and competitors.

Recruitment of a new employee will be based only on
the employee's qualifications, without any
discrimination or impartiality. Recruitment/replacement
of Company employees' family members will be
handled according to the Anti-Nepotism Policy
attached to the “AEL Business Conduct and Ethics
procedure” (DOC Nº 97000 - 20485).
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No intuito de evitar potenciais conflitos de
interesse quando do recrutamento de funcionários
que são, ou foram, funcionários de entidades que
eventualmente exerçam potencial influência
acerca dos negócios da Empresa, bem como
guardam relação com quaisquer indivíduos que se
enquadrem nesta hipótese, no Brasil ou outra
localidade (por exemplo, oficiais
militares/governamentais, clientes ou
fornecedores), no decorrer do processo de
recrutamento o candidato será questionado se
ele/ela possui tal relação. Caso algum
relacionamento desta natureza seja indicado,
como condição para propor uma oferta de
trabalho ao candidato, o Gerente de Recursos
Humanos deverá obter autorização por escrito do
Gerente Jurídico atestando não haver conflito de
interesses relacionado à contratação. Uma cópia
desta aprovação deverá ser mantida pelo
Departamento de Recursos Humanos.

F. Violações indiretas.
Você não deve ter indiretamente (como por meio

de um cônjuge, membro da família, afiliado, amigo,
sócio, associado ou uma entidade com a qual você
tem um negócio ativo ou significativo ou uma
relação financeira) interesse ou se envolver em
qualquer atividade que possa violar este Código
no caso de ter tido interesse ou envolvimento
direto na atividade. Qualquer relação deve ser
inteiramente divulgada ao nosso Gerente Jurídico
(e no caso de um diretor, a informação deve ser
divulgada ao Presidente e ao nosso Gerente
Jurídico), a fim de determinar se a relação é
inapropriada com base nas normas deste Código.

10 Atividade política

A política da AEL não promove afiliações políticas
específicas. No entanto, você tem total liberdade
para se envolver em atividades políticas no seu
tempo pessoal, desde que essas atividades não
interfiram no seu trabalho para com a AEL, e
desde que você não envolva ou associe, de forma
alguma, a AEL nessas atividades. É proibido o uso
da propriedade ou dos recursos da empresa para
fins políticos.

11 Proteção e uso adequado dos ativos
da empresa

Você deve proteger e usar adequadamente a

In order to avoid potential conflict of interests in
recruiting an employee who is or was employed by,
or is related to, someone who may have a potential
influence on the Company's business, in Brazil or
abroad (e.g. a government/military official,
customer/supplier), during the recruitment process a
candidate will be asked whether he/she has such
relations. If such a relationship is indicated, then as a
condition to making an employment offer, the Human
Resources Manager must obtain written approval of
our Legal Counsel that there is no conflict of interest
relating to the recruitment. A copy of the approval will
be maintained by the Human Resources Department.

F. Indirect Violations.
You should not indirectly (such as through a spouse,
family member, affiliate, friend, partner, associate or
an entity with which you have an active or significant
business or financial relationship) have any interest or
engage in any activity that would violate this Code if
you directly had the interest or engaged in the activity.
Any such relationship should be fully disclosed to our
Legal Counsel (and in the case of a director to the
President and our Legal Counsel), in order to
determine whether the relationship is inappropriate
based upon the standards of this Code.

10 Political Activity

AEL’s policy is not to promote specific political
affiliations. However, you are free to engage in
political activities on your personal time so long as
those activities do not interfere with your work for
AEL, and you do not involve or associate AEL in those
activities in any way. Use of company property or
resources for political purposes is prohibited.

11 Protection and Proper Use of
Company Assets

You should protect and properly use AEL’s company
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propriedade e os ativos da AEL. Roubo, descuido
e desperdício têm impacto direto sobre a nossa
lucratividade. Todos os ativos da empresa devem
ser utilizados apenas para fins comerciais
legítimos. É proibido o uso das nossas redes de
computadores e outros canais de comunicação
para fins inapropriados. O uso das redes de
computadores e canais de comunicação para
motivos pessoais deve ser razoável, mantido ao
mínimo possível e não deve interferir nas
atividades comerciais.

12 Confidencialidade

A obrigação de os empregados protegerem os ativos
da empresa inclui a nossa informação proprietária.
Informação proprietária inclui propriedade intelectual,
como segredos comerciais, patentes, marcas
registradas e direitos autorais, bem como de
informações de marketing, comerciais, financeiras, de
recursos humanos, técnicas e administrativas que
não tenham sido legalmente liberadas para domínio
público. A utilização ou distribuição não autorizada
dessas informações viola a política da AEL. Também
pode ser ilegal e resultar em penalidades civis ou
mesmo criminais. Exceto quando a divulgação for
especificamente autorizada ou legalmente exigida,
você deve manter a confidencialidade de todas as
informações não públicas que venha a obter no curso
de suas atividades de trabalho, mesmo que elas lhe
tenham sido ou não pela AEL ou por pessoas com
quem fazemos negócios.

.

13 Interpretações e aprovações do
código

Se não estiver claro para você se uma determinada
atividade ou relação é imprópria ou se é obrigatória a
aprovação nos termos deste Código ou
Procedimentos de Ética, você deve informá-la ao
nosso Departamento Jurídico ou ao Presidente (e se
você for um diretor, deverá informar ao Presidente e
ao Gerente Jurídico). Uma determinação será então
feita quanto a se há ou não uma violação do Código
ou se a aprovação pode ser concedida. Você pode
ser obrigado a concordar com as condições antes de
receber qualquer aprovação necessária.

assets and property. Theft, carelessness, and waste
have a direct impact on our profitability. All company
assets should be used only for legitimate business
purposes. Use of our computer networks and other
communication channels for inappropriate purposes is
prohibited. Use of computer networks and
communication channels for personal reasons should
be reasonable, kept to a minimum and not interfere
with business activities.

12 Confidentiality

The obligation of employees to protect company
assets includes our proprietary information.
Proprietary information includes intellectual property
such as trade secrets, patents, trademarks and
copyrights, as well as business, marketing, financial,
human resources, technical and administrative
information that has not been properly released to the
public domain. Unauthorized use or distribution of this
information violates AEL’s policy. It could also be
illegal and result in civil or even criminal penalties.
Except when disclosure is specifically authorized or
legally required you should maintain the confidentiality
of all non public information that you obtain in the
course of your work activities, whether or not
entrusted to you by AEL or by persons with whom we
do business.

13 Code Interpretations and Approvals

If it is not clear to you whether a particular activity or
relationship is improper or if an approval is required
under this Code or the Ethics Procedure, you should
disclose it to a our Legal Counsel or Director General
(and if you are a director to the Chairman of the Board
of Directors and our Legal Counsel). A determination
will then be made as to whether there is a violation of
the Code or whether an approval can be granted. You
may be required to agree to conditions before
receiving any required approval.
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14 Relatando qualquer comportamento
ilegal ou antiético

A. Importância de relatar tais fatos. Relatar uma
conduta ilegal ou antiética é um elemento
importante na nossa habilidade de cumprir as
normas descritas neste Código. Você deve relatar
imediatamente as violações a leis, regras,
regulamentos ou a este Código ao nosso Gerente
Jurídico ou ao Presidente, tal como previsto no
Processo “Delator”, anexado a este. Os
funcionários são encorajados a falar com os
supervisores, gerentes ou outro pessoal adequado
em caso de dúvida sobre a melhor ação a ser
tomada em uma situação em particular. Todos os
relatos de violações deste Código serão
imediatamente investigados e, se identificados
como precisos a respeito da violação listada,
serão postas em prática e em tempo hábil as
medidas necessárias. Os funcionários devem co-
operar em investigações internas de má conduta.

B. Relatos relacionados a assuntos financeiros e
controles internos. Se qualquer relato de infração
se referir a questões contábeis ou financeiras, ou
a pessoas envolvidas no desenvolvimento ou
implementação do nosso sistema de controles
internos, e tal relato não for fornecido diretamente
ao Presidente, uma cópia do relato será
prontamente fornecida ao Presidente, que pode
participar na investigação e resolução da questão.

C. Processo “Delator” A fim de incentivar os
funcionários a denunciar violações das leis,
regras, regulamentos ou deste Código, esses
relatos não precisam ser assinados e podem ser
enviados de forma anônima. Está em nossa
política não permitir retaliação ou ameaça, assédio
ou discriminação devido a relatos de má conduta
por outros, feitos de boa fé pelos funcionários.
Nosso Processo “Delator”, anexo a este
documento como Anexo A, permite que os
funcionários relatem assuntos de uma maneira
discreta diretamente para a nossa Gerente
Jurídico, ou, se preferirem, para o nosso
Presidente.

D. Relatos para o Conselho de Administração.
Nosso Gerente Jurídico irá fornecer relatos

periódicos ao Presidente sobre quaisquer assuntos
relacionados à ética aplicáveis, e o Presidente será
prontamente notificado sobre quaisquer questões
éticas relacionadas a assuntos financeiros ou de
controle interno.

14 Reporting Any Illegal or Unethical
Behavior

A. Importance of Reporting. Reporting of illegal or
unethical conduct is an important element in our ability
to meet the standards described in this Code. You
should promptly report violations of laws, rules,
regulations or this Code to our Legal Counsel or
President as provided in the Whistle-blower process
attached hereto. Employees are encouraged to talk to
supervisors, managers or other appropriate personnel
when in doubt about the best course of action in a
particular situation. All reports of violations of this
Code will be promptly investigated and, if found to be
accurate, acted upon in a timely manner. Employees
are expected to cooperate in internal investigations of
misconduct.

B. Reports Relating to Financial Matters or Internal
Controls. If any report of wrongdoing relates to
accounting or financial reporting matters, or relates to
persons involved in the development or
implementation of our system of internal controls, and
such report is not provided directly to the President, a
copy of the report will be promptly provided to the
President, who may participate in the investigation
and resolution of the matter.

C. Whistle-blower Process. In order to encourage
employees to report violations of applicable laws,
rules, regulations or this Code, such reports need not
be signed and may be sent anonymously. It is our
policy not to allow actual or threatened retaliation,
harassment or discrimination due to reports of
misconduct by others made in good faith by
employees. Our Whistle-blower process, attached
hereto as Annex A, enables employees to report
matters in a discrete manner directly to our Legal
Counsel, or if they so chose to our Director General or
the Chairman of the Board of Directors.

D. Reports to the Board. Our Legal Counsel will
provide periodic reports to the President regarding
any applicable ethics matters, and the President will
be promptly notified with respect to any ethics issues
relating to financial or internal control matters.



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA CORPORATIVA
CODE OF BUSINESS AND ETHICS
DOC Nº: 97000-20485 REV.: “3.0”

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA CORPORATIVA
CODE OF BUSINESS AND ETHICS
DOC Nº: 97000-20485 REV.: “2.0”

Form: 97000-40605 - Rev “3.0” 14 / 17

E. Endereço para envio dos relatos. Os relatos ou
questões relativas a este Código podem ser
endereçados ao nosso Gerente Jurídico, de
acordo com o endereço definido no Anexo A deste
documento.

15 O código é imposto somente pela ael

Este Código é para o benefício da AEL, e nenhuma
outra pessoa ou entidade tem o direito de fazê-lo
cumprir. Este Código não, e não deve ser interpretado
como, cria qualquer causa particular de ação ou
recurso para qualquer outra pessoa ou entidade por
violação do Código. Além disso, este código não deve
ser interpretado como um contrato de trabalho e não
muda a posição/estado de trabalho de qualquer
pessoa.

16 Resumo do que se espera que você
faça e saiba

A. Estar familiarizado com o Código. Espera-se que
você esteja familiarizado com este Código e com os
demais procedimentos relacionados à empresa.

B. O Código configura apenas uma orientação geral.
Este Código foi concebido como uma declaração de
princípios e normas básicas e não inclui regras
específicas que se aplicam a cada situação. O Código
também deve ser visto no âmbito de nossas outras
políticas, práticas, instruções e requisitos da lei. Além
disso, a ausência de uma política, prática ou instrução
corporativas específicas que compreendam uma
situação particular não o exime da responsabilidade
de agir eticamente, dadas as circunstâncias.

C. Lista de verificação de coisas a serem
consideradas. Em muitas situações pode ser difícil
saber o curso apropriado da ação. Como este
Código não prevê todas as situações que possam
surgir, é importante que você aborde uma nova
questão ou problema de uma forma deliberada:

(1) Determine se você tem conhecimento de todos
os fatos e identifique exatamente o que é que o
preocupa.

(2) Discuta o problema com um supervisor ou um
gerente, ou se você for um conselheiro ou diretor,
com ao nosso Gerente Jurídico.

(3) Procure a ajuda de outros recursos, como
outros funcionários da gerência.

E. Addresses for Reporting. Reports or questions
relating to this Code may be addressed to our Legal
Counsel in accordance with the address set forth in
Annex A hereto.

15 The Code is Enforceable by AEL Only

This Code is for the benefit of AEL, and no other
person or entity is entitled to enforce this Code. This
Code does not, and should not be interpreted to,
create any private cause of action or remedy in any
other person or entity for a violation of the Code. In
addition, this Code should not be construed as a
contract of employment and does not change any
person's employment status.

16 Summary of what you are expected
to Know and Do

A. Be Familiar with the Code. You are expected to be
familiar with this Code and other related company
procedures.

B. The Code is Only a General Guideline. This Code
is intended as a statement of basic principles and
standards and does not include specific rules that
apply to every situation. The Code also should be
viewed within the framework of our other policies,
practices, instructions and the requirements of the
law. In addition, the absence of a specific corporate
policy, practice or instruction covering a particular
situation does not relieve you of the responsibility for
acting ethically under the circumstances.

C. Checklist of Things to Consider. In many situations
it may be difficult to know the proper course of action.
Because this Code does not anticipate every situation
that may arise, it is important that you approach a new
question or problem in a deliberate fashion:

(1) Determine if you know all the facts and identify
exactly what it is that concerns you.

(2) Discuss the problem with a supervisor or a
management officer or if you are an officer or
director, with our Legal Counsel.

(3) Seek help from other resources such as other
management personnel.

(4) Seek guidance before taking any action that
you believe may be, or may appear to be,
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(4) Procure orientação antes de tomar qualquer
ação que você acredita ser, ou que possa parecer,
antiética ou imprópria.

D. As normas que você deverá seguir e cumprir.
Espera-se que você cumpra com as seguintes
normas:

(1) Você é pessoalmente responsável por sua
própria conduta e pelo cumprimento de todas
as disposições deste Código e por denunciar
as violações conhecidas ou suspeitas, de
forma adequada.

(2) Se você for um supervisor, gerente ou diretor,
você deverá fazer uso de seus melhores
esforços para assegurar que os funcionários
compreendam e cumpram este Código.

(3) Ninguém tem a autoridade ou o direito de
solicitar, pedir ou até mesmo influenciá-lo a
violar este Código ou a lei. Uma solicitação ou
pedido de outra pessoa não configurará uma
desculpa para que você viole este Código.

(4) Qualquer tentativa de induzir um diretor, conselheiro
ou funcionário da AEL a violar este Código,
bem-sucedida ou não, é em si uma violação
deste Código e pode configurar uma violação
da lei.

(5) Qualquer ameaça de retaliação ou represália
contra qualquer conselheiro, diretor ou
funcionário da AEL, por se recusar a violar este
Código ou por comunicar de boa fé a violação
ou suspeita de violação deste Código, é em si
uma violação deste Código e do nosso
Processo “Delator” e pode configurar uma
violação da lei.

E. Violações receberão medidas disciplinares. A
violação de qualquer das normas contidas neste
Código, ou em qualquer outra política, prática ou
instrução da AEL, poderá resultar em ações
disciplinares, incluindo demissão e ação civil ou
criminal contra o infrator.

unethical or improper.

D. The Standards to Which You Will be Held. You are
expected to meet the following compliance standards:

(1) You are personally responsible for your own
conduct and for complying with all provisions of
this Code and for properly reporting known or
suspected violations.

(2) If you are a supervisor, manager or officer, you
should use your best efforts to ensure that
employees understand and comply with this
Code.

(3) No one has the authority or right to order,
request or even influence you to violate this
Code or the law. A request or order from
another person will not be an excuse for your
violation of this Code.

(4) Any attempt by you to induce a director, officer
or employee of AEL to violate this Code,
whether successful or not, is itself a violation of
this Code and may be a violation of law.

(5) Any retaliation or threat of retaliation against
any director, officer or employee of AEL for
refusing to violate this Code, or for reporting in
good faith the violation or suspected violation of
this Code, is itself a violation of this Code and
our Whistle-blower process and may be a
violation of law.

E. Violations will be disciplined. Violation of any of the
standards contained in this Code, or in any other
policy, practice or instruction of AEL, can result in
disciplinary actions, including dismissal and civil or
criminal action against the violator.



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA CORPORATIVA
CODE OF BUSINESS AND ETHICS
DOC Nº: 97000-20485 REV.: “3.0”

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA CORPORATIVA
CODE OF BUSINESS AND ETHICS
DOC Nº: 97000-20485 REV.: “2.0”

Form: 97000-40605 - Rev “3.0” 16 / 17

ANEXO A. Processo “Delator”

Introdução

A AEL adotou este Processo “Delator” como parte de
nossos esforços contínuos para garantir a
conformidade com os requisitos legais aplicáveis e
com as políticas de ética nos negócios. O objetivo
deste processo é incentivar os funcionários a
relatarem, de forma não ameaçadora e não
retaliadora, qualquer suspeita de violação legal ou
ética. Código de Conduta e Ética nos Negócios (o
“Código”) da AEL exige que nossos conselheiros,
diretores e funcionários mantenham os padrões éticos
no exercício das atividades que dizem respeito à AEL.
O Código também exige a co-operação na ajuda em
manter e fazer cumprir essas normas.

Relatando preocupações e reclamações

Tomar medidas para evitar problemas éticos é uma
parte essencial de nossa política de ética. Se você
observar qualquer conduta suspeita de ser ilegal ou
de estar em violação do Código, você deve comunicar
as suas preocupações. Nós o incentivamos a fornecer
informações pertinentes relativas a tal suspeitas, sem
levar em consideração a posição detida pelo ofensor
suspeito. Isto inclui, entre outros assuntos descritos
no Código, qualquer suspeita de violação de nossas
normas para relatórios financeiros e controles
internos.

Solicitamos que você notifique por escrito a nosso
Gerente Jurídico com qualquer informação,
reclamação ou preocupação com relação a suspeita
de violação legal ou ética por:

Telefone: 51 3014 6673
E-mail: flocatelli@ael.com.br
Correio: Avenida Sertório, nº 4.400, Porto
Alegre (RS)

Se preferir, você pode, como alternativa, enviar
notificação por escrito para endereço de
correspondência acima para o Presidente.

Com o objetivo de estar melhor capacitado para
responder a qualquer informação, nós preferimos que
você se identifique e nos forneça o seu número de
telefone e outras informações de contato quando fizer

ANNEX A.  "Whistle-Blower" Process

Introduction

AEL has adopted this "Whistle-blower" process as
part of our ongoing efforts to ensure compliance with
applicable legal requirements and business ethics
policies. The purpose of this process is to encourage
employees to report, in a non-threatening and non-
retaliatory manner, suspected legal or ethical
violations. AEL’s Code of Business Conduct and
Ethics (the Code") requires our directors, officers and
employees to maintain ethical standards in the course
of performing activities relating to AEL. The Code also
requires cooperation in helping to maintain and
enforce those standards.

Reporting Concerns or Complaints

Taking action to prevent ethical problems is a critical
part of our ethics policy. If you observe any conduct
that you suspect may be illegal or in violation of the
Code, you should report your concerns. You are
encouraged to provide relevant information relating to
such suspicions, without regard to the position held by
the suspected offender. This includes, among other
matters described in the Code, any suspected
violations of our standards for financial reporting and
internal controls.

You are requested to notify in writing our Legal
Counsel,  with any information, complaint or concern
regarding suspected legal or ethical violations by:

Telephone: 51 3014 6673
E-mail: flocatelli@ael.com.br
Mail: Sertório Avenue, 4.400, Porto Alegre
(RS)

If you prefer you may instead notify in writing at the
above mailing address either AEL’s President.

In order to be better able to respond to any
information, we would prefer that you identify yourself
and give us your telephone number and other contact
information when you make your report. However, we
will accept anonymous reports if you so choose
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seu relato. No entanto, vamos aceitar denúncias
anônimas, se esta for sua escolha.

Confidencialidade

Todas as notificações, relatos e informações
recebidos sob este processo, serão tratadas de forma
confidencial. Serão empregados todos os esforços
razoáveis para tratar do assunto com discrição e para
proteger a identidade de quem fez o respectivo relato,
bem como daqueles que estão sendo investigados.
No entanto, se necessário realizar a uma análise
adequada ou cumprir os requisitos legais, os nossos
auditores independentes, advogados externos ou
outras pessoas podem se envolver no processo de
análise.

Além disso, se ficar evidente que houve uma violação
da lei, as autoridades competentes serão notificadas.

Retaliação

A política da AEL visa proteger quem, de boa-fé:

(1) relata uma possível violação da lei ou do Código,
(2) relata quaisquer outras preocupações em relação a
práticas questionáveis, ou
(3) auxilia na investigação de uma violação relatada.

Este é o caso em que o relato acaba sendo ou não
dado como inválido.

Não será tolerado qualquer tipo de retaliação contra
qualquer pessoa que tomar essas ações. Qualquer
ato de retaliação deve ser imediatamente comunicado
e será investigado.

Perguntas

Se você tiver alguma dúvida sobre o Processo
“Delator” ou sobre outras questões relacionadas ao
Código ou a outras políticas e procedimentos
relacionados à AEL, não hesite em entrar em contato
com o nosso Gerente Jurídico, conforme indicado
acima.

Confidentiality

All notices, reports and information received under
this process will be treated in a confidential manner.
Every reasonable effort will be made to handle the
matter with discretion and to protect the identity of
those who make reports as well as those who are
being investigated. However, if necessary to conduct
a proper review or to comply with legal requirements,
our independent accountants, outside lawyers or
others may become involved in the review process.

Also if it becomes apparent that there has been a
violation of law the appropriate authorities will be
notified.

Retaliation

AEL’s policy is to protect anyone who in good faith:

(1) reports a possible violation of law or the Code,
(2) reports any other concerns regarding questionable
practices, or
(3) assists in the investigation of a reported violation.

This is the case whether or not it turns out that the
report is mistaken.
Retaliation in any form against someone who takes
such actions will not be tolerated. Any act of retaliation
should be reported immediately and will be
investigated.

Questions

If you have any questions about the Whistle-blower
process or other issues relating to the Code or AEL’s
other related policies and procedures please feel free
to contact our Legal Counsel as indicated above.
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The Embraer Code of Ethics and Conduct reflects 
our commitment to meeting our business objectives 
ethically and transparently, developing internal and 
external relationships based on integrity, preserving the 
environment and contributing to the well-being of the 
communities where we operate.

The Code is based on the Embraer Corporate Values, on 
the United Nations Global Compact principals and on best 
practices in corporate and accounting governance, with 
its fundamental aim being full compliance with laws and 
regulations applicable to the Company’s operations, and 
must be observed by all its employees.

Embraer’s good reputation and credibility are built by all 
its people, through their acts and attitudes day after day. 
We thank everyone for their dedication and commitment 
to fully appreciating and observing this Code, and to 
protecting the integrity of the Company. 

Alexandre Gonçalves Silva
Chairman of the Board

Frederico Fleury Curado
President & CEO

Joint message from the 
Chairman of the Board 

and the Chief Executive 
officer of Embraer

Embraer 
Values

Our values 
unite us, 

influence 
our behavior, 
leverage our 

results and 
ensure the 

perpetuity of our 
company.

Our people are what make us fly
Our people are happy, competent, valued, fulfilled, and committed 
to what they do. Their teamwork demonstrates integrity, 
coherence, respect, and mutual trust.

We are here to serve our customers
Customer loyalty is earned by ensuring total satisfaction and by 
building strong and enduring relationships. Partnerships are based 
on real commitment and flexibility.

We strive for company excellence
Company actions are oriented towards simplicity, agility, flexibility, 
and safety, with ongoing pursuit of continuous improvement 
and excellence. An entrepreneurial outlook based on integrated 
planning, responsible delegation and disciplined execution.

Boldness and innovation are our hallmarks
State-of-the-art technology, an innovative and learning 
organization capable of transforming from within and being 
influential in our markets. Strategic vision and ability to overcome 
challenges creatively and courageously.

Global presence is our frontier
Global presence and mindset, acting locally to leverage 
competitiveness, using the best of each location. A vision of a 
world without borders, one that values diversity.

We build a sustainable future
Constantly striving to build the foundation for the company’s 
longevity, considering stockholders profitability, respect for quality 
of life, environment and society.  
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Embraer seeks to guarantee the highest 
level of ethics and integrity in its activities. 
To this end, it has established an Ethics and 
Compliance Program in order to promote 
and support all actions aimed at adhering 
to laws and regulations applicable to 
the business and internal policies of the 
Company. 

Embraer’s Ethics and Compliance Program 
is based on fundamental elements, such 
as the maintenance of a responsible 
organization and structure through its 
leadership, constant risk management, the 
establishment of adequate policies and 
internal control standards, training and 
communication with the public, as well as 
the processes of monitoring, auditing and 
reporting channels for the evaluation and 
assessment of potential deviance from 
established conduct or procedures. 

The Program is coordinated by the Embraer 
Compliance Office, which reports to the 
Audit and Risk Committee Board.

EECP - 
Embraer Enhanced 

Compliance 
Program

Committment 
to the UN global 

compact

In 2008, 
Embraer joined 

the UN Global 
Compact, 

systematically 
integrating its ten 

principals into 
the Company’s 

processes:

HUMAN RIGHTS, derived from the Universal Declaration of Human Rights:

1. The Company must respect and support the protection of internationally 
proclaimed human rights;

2. The Company must ensure that it is not complicit in human right abuses;

LABOR, derived from the Declaration of the ILO - International Labor 
Organization - on Fundamental Principles and Rights at Work:

3. The Company must uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining;

4. The Company must support the elimination of all forms of forced and 
compulsory labor;

5. The Company must support the effective abolition of child labor;

6. The Company must support the elimination of discrimination in respect of 
employment and occupation;

ENVIRONMENT, derived from the Rio Declaration on Environment and 
Development:

7. The Company must support a precautionary approach to environmental 
challenges;

8. The Company must undertake initiatives to promote greater environmental 
responsibility;

9. The Company must encourage the development and diffusion of 
environmentally friendly technologies;

ANTI-CORRUPTION, derived from the UN Convention against Corruption:

10. The Company must work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery.
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Adhering to the Code
All board members, directors and employees of Embraer, of its units and subsidiaries, as well as third parties that represent the 
Company, must adhere to the principles outlined in this Code. Companies in which Embraer has majority control must adopt the 
principles of this Code and those in which Embraer has minority control must be encouraged to do so as well.

 Responsibility of Employees
• To meet and ensure adherence to all principles in this code, as well as to observe the policies and internal procedures of the 

Company; 

• To understand and be conscious of all laws and regulations associated with Company activities; 

• To seek, whenever necessary, support and guidance from immediate leaders, as well as from the corporate areas of Embraer, such 
as legal, compliance and human resources, to find solutions to queries and to understand the laws that must be adhered to; 

• To report any concerns in relation to potential violation of the law, of this Code, or of the internal policies of the Company. 
 
Responsibility of Leaders

• To meet and ensure adherence to all principles in this code, as well as to observe the policies and internal procedures of Embraer; 

• To promote a working environment that values an ethical attitude and the highest level of integrity in all activities; 

• To have an in-depth knowledge of this Code, of internal policies and of the regulatory environment under their authority; 

• To understand and introduce, when applicable, the requirements of laws and regulations, via the policies and internal procedures 
of Embraer, in all daily activities; 

• To supervise internal processes under their responsibility, including support with internal auditing, when necessary, in order to 
ensure compliance with the policies and requirements of the law; 

• To act immediately when violations of this Code are identified, and to adopt preventive measures for the detection and solution of 
any failure or deviance in conduct; 

• To seek, whenever necessary, corporate support and guidance from Embraer, such as the legal, compliance and human resources 
departments, to find solutions to queries and to understand the laws that must be adhered to; 

• To report any concerns in relation to potential violations of the law, of this Code, or of the internal policies of Embraer.

Responsibilities With 
The Code
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All laws and regulations that guarantee 
freedom of association, privacy, collective 
agreements, immigration rights, working hours 
and remuneration are respected. Embraer does 
not tolerate any form of forced, compulsory 
or child labor, nor discrimination, harassment, 
protectionism, conflict of interests or a hostile 
working environment. 
 
All are treated with respect, dignity and 
opportunities for professional growth. 
Learning and satisfaction are promoted. 
Embraer promotes a safe and healthy working 
environment and adopts systems and 
measures, via its policies and procedures, to 
prevent its employees from risks at work. At 
Embraer, it is expected that all employees 
report any concern in relation to safety rules 
and report violations of such rules or incidents.

Working 
environment

Company assets, 
resources and 

information

Embraer’s assets, 
resources and 

information must be 
protected and used 
for the negotiations 

and benefit of the 
Company, and 

never for personal 
interests or gains. It is 
forbidden to disclose 

information of any 
kind openly within 

the Company and to 
third parties, including 

customers and 
suppliers, which is not 

classified as public.

Intellectual property
Intellectual property consists of patents, 
trademarks, copyrights, trade secrets, domain 
names, industrial designs, logos, market 
data and customer lists, and all information 
classified as confidential. Embraer’s intellectual 
property must be protected from misuse, 
deviance or use for personal gain. The same 
care and respect must be practiced in relation 
to the intellectual property of third parties

Internet, email and social media
Internet and email are provided by Embraer for 
working communications. It is not permitted 
to use electronic systems, Internet, email or 
social media to transmit, receive or download 
content that may impair the performance of 
Embraer’s work activities or interests. Social 
media, at work or in any other place, must not 
be used to expose the Company’s private or 
confidential information. It is also forbidden 
to upload content that exposes the image of 
the Company, its products or its employees. 
Computers and servers, including emails sent 
or received, are the property of Embraer and 
shall not be considered private content, except 
when required by specific legislation. 

Accounting ledgers and records
Embraer seeks to adhere to all laws and 
accounting standards applicable to its ledgers, 
accounting records and financial statements, 
undertaking to record all financial transactions 

with accuracy and reliability.

Disclosure of information to the public
Embraer, its officers and employees shall comply with the 
principles of transparency and truthfulness in order to ensure 
that shareholders, investors, governmental agencies and 
the general public have access to, in a timely, efficient and 
reasonable manner, the information necessary for their 
investment decisions, as determined by applicable legislation. 
All disclosure of information to the public must be made by 
the directors or employees specifically authorized for this 
purpose, and must be made in accordance with the laws, 
regulations and internal policies of the Company.

For further information, please consult Embraer’s Policy 
on Relevant Information Disclosure and Confidentiality 
Preservation.
 
Securities trading and insider information
Embraer’s officers, employees and service providers should 
observe the rules and procedures for the trading of securities 
issued by the Company, refraining from trading such securities 
in the periods of restriction or from the possession of material 
information undisclosed to the market under the regulations.

For further information, please consult Embraer’s Policy on 
Securities Trading. 
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Conflict of interests
A conflict of interest occurs when an individual’s 
interest in personal gain or advantage interferes 
in Embraer’s business decisions.  Situations that 
may create, or appear to create, a conflict between 
personal interests and those of the Company shall be 
avoided. Examples of potential conflicts of interest 
are, among others:

• Deciding upon deals with suppliers, customers, 
competitors, business partners or third parties 
in general, when these deals involve companies 
or any other entity owned or managed or which 
belong to or are operated by relatives or close 
friends;

• Requesting presents, gifts, favors or any other 
benefit, whether professional or personal, for 
oneself, ones relatives, close friends or any third 
parties;

• Performing services or works other than those set 
out by the Company, whether internal or external, 
paid or unpaid, that may result in competition or 
conflict with the activities and negotiations of 
Embraer;

• Using Embraer’s resources, working hours, 
equipment or materials to perform services 
that impair the performance of Embraer’s work 
activities or interests;

• Using one’s position or influence at Embraer 
to provide unfair advantage in hiring people, 
supervising or unduly benefiting family members, 
relatives or acquaintances, or even using one’s 
position to improperly benefit external activities 
not related to the Company

When faced with a situation that poses or may pose 
a potential conflict of interest, you must inform your 
immediate leader or the Company’s compliance 

Relationship 
with business 

partners and third 
parties

Customers - Suppliers - 
Government - Competitors - 

Shareholders and Investor

department, as necessary.

Gifts and hospitality (entertainment, travel expenses, 
accommodation and other benefits)
The offering and receiving of gifts, presents and 
hospitality such as entertainment, travel expenses, 
accommodations or other advantages or benefits that 
create the impression of impropriety, or which allow you 
or anyone else to act to obtain an undue advantage, 
must be avoided. Any negotiation, relationship, offer 
or promise to public or private authorities must be in 
strict compliance with the laws and internal policies of 
Embraer. 

Gifts and hospitality must be modest and reasonable 
in value, not extravagant.  Gifts should only be offered 
or accepted in connection with the promotion, 
demonstration or explanation of Embraer products and 
services. Gifts and entertainment must never be offered 
or accepted (a) in money, (b) if there is any intention to 
obtain an undue advantage or (c) when prohibited by law 
or regulations applicable to the parties involved.
 
Donations and sponsorship
As part of its corporate responsibility, Embraer may 
donate goods or funds in order to support scientific 
research activities, arts and culture, social and 
educational projects. As a principle, all donations must 
meet the requirements of transparency, with clear 
aims and objectives, without expectation of return or 
exchange, and must be substantiated by appropriate 
documentation, with appropriate accounting records and 
in accordance with relevant laws and regulations.

Sponsorships are allowed and used in brand promotion, 
advertising, or opportunities for Embraer to demonstrate 
or promote its products and services, or in the exercise 
of its corporate responsibility. Sponsorships must 

In case of 
doubt, consult 
the internal 
policies and 
procedures, 
such as 
Embraer’s 
Policy on Anti-
Corruption, or 
contact the 
compliance 
department for 
clarification.

never be used to gain undue advantages, directly 
or indirectly, whether for the Company or for 
individuals.

Political contributions
Political contributions are subject to the specific 
approval of Embraer’s Board of Directors. 
Embraer respects and complies with all laws and 
regulations applicable to political contributions.

Illegal or improper payments
Embraer prohibits its board members, directors, 
employees, suppliers, business partners or other 
third parties that represent the Company from 
authorizing or effecting, directly or indirectly, any 
improper or illegal payments to obtain business 
advantages. Improper payments such as money, 
assets, resources, private benefits, favors, gifts, 
entertainment and hospitality, among others, may 
be characterized as anything of value to obtain 
business or improper advantage.

When it is necessary to hire third parties or other 
providers to act on behalf of Embraer, such as 
consultants or suppliers, it is compulsory to 
observe the internal policies and procedures of the 
Company in the selection, choice and monitoring 
of the activities thereof, including risk analysis, due 
diligence and internal approvals.

Anti-corruption
Embraer has a firm commitment to fight corruption 
in all its forms, including extortion and bribery. 
To this end, the Company complies with the anti-
corruption laws and regulations in all places where 
it operates. 

Embraer shall not tolerate any form of active or 
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passive corruption, such as extortion or bribery, in the attempt to influence 
negotiations, or to obtain any undue advantage. 

For further information, please consult the Anti-Corruption Policy and its 
associated procedures.

Prevention of money laundering and financing of terrorism
Embraer complies with all requirements of laws preventing money laundering 
and financing of terrorism and provides procedures to this end. The Company 
aims to conduct business exclusively with clients and partners involved in 
legitimate and lawful business. 

Any suspicious activities must be reported in a timely fashion to the compliance 
or legal department. 

For further information, please consult Embraer’s Procedure for Prevention of 
Money Laundering and Financing of Terrorism.

International trade - complying with import and export control laws
Embraer is subject to the laws of trade and meets all regulations relating to the 
import and export of products, services, technology, information and financial 
operations.

Consistent with applicable laws, Embraer observes all import and export 
restrictions when dealing with countries, organizations and individuals, such as 
economic sanctions and trade embargoes imposed by countries and nations 
where the Company operates.  Accordingly, the Company considers the 
requirements for import and export control when obtaining licenses, permits, 
product classification, or when obtaining special permits, and implements the 
necessary controls for this purpose.

In case of doubt in relation to import and export controls, the compliance or 
legal departments of the Company must be consulted. For further information, 
please consult the Embraer Policy on Export Control and its associated 
procedures.

Privacy
When dealing with employees, suppliers, customers and other business 
partners, the Company may receive, send and manage private information. In 
this context, the Company observes its contractual obligations and the laws 

and regulations in the countries where it operates 
in relation to the protection and confidentiality of 
such information, which it uses, collects, stores 
and manages solely for legitimate purposes in the 
conduct of its business. Only authorized employees 
may maintain and control such data and information, 
applying appropriate mechanisms for the safety and 
protection of access from non-authorized persons

Antitrust and competition laws
Embraer complies with competition laws and 
regulations in all countries where it trades, respecting 
competitors and customers, always competing based 
on the quality and differentiation of its products and 
services, and for the purpose of providing the best and 
most attractive options for the market.  

Embraer does not practice or condone negotiations 
or agreements, formal or informal, with competitors in 
the discussion of pricing, territories, bids, costs, profit 
margins, splitting or slicing of markets (“market share”), 
allocation of customers, presentation of proposals in 
bids, or any other matter related to the conditions of 
sale. 

All information on competitors must be obtained by 
legitimately acceptable sources, also respecting the 
highest standard of ethical conduct in the pursuit of 
market intelligence.

Integrity in proceedings of purchase and sale
At Embraer, purchase and supply processes are based 
on integrity and competitive equality to ensure the 
best quality and cost-benefit ratio in the supply of 
materials and services. It is expected that suppliers 
are committed to the policies and procedures of the 
Company in competitive processes, and that they 
respect this Code of Ethics and Conduct, acting 
in accordance with legal requirements for health, 

safety and working environment, respect for privacy, the 
treatment of confidential information, competition law, anti-
corruption, import and export control and the prevention of 
money laundering.

Similarly, in sales processes, Embraer must comply with all 
laws, rules and procedures, operating with the highest level 
of integrity, ethics and transparency. In the case of sales 
to governmental agencies, employees of Embraer must 
know and observe the laws and the specific, applicable 
procedures, with guidance from the legal and compliance 
departments, as appropriate.

The Company is intolerant to any form of corruption in the 
buying and selling process. For further information, please 
consult the Anti-Corruption Policy and its associated 
procedures.

Relationship with the community and the environment 
As part of the sustainability process, Embraer seeks to 
have positive impact on the communities where it operates, 
through educational, social, cultural and environmental 
projects.

Embraer is conscious of the environmental challenges 
in its industry and is committed to adopting continuous 
improvement processes and investing in new technologies 
that reduce potential impacts on the environment, while 
requiring the same commitment from its suppliers, 
providers and business partners.
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Reporting violations
All Embraer stakeholders, including but not 
limited to employees, suppliers, customers, 
shareholders and business partners, among 
others, must report any concern in relation to 
the potential violation of the principles and 
values of this Code. 

Embraer provides various channels for 
reporting concerns or violations of this Code. 
Any person may report a concern or violation 
through the following channels:

• The Board of Directions and its Audit and 
Risk Committee; 

• The leader or manager, in the case of 
employees; 

• The compliance department or designated 
compliance representative in the various 
departments of the Company; 

• Internal auditing; 

• The legal department; or 

• The Helpline (via our website  
www.embraer.com.br)

The Helpline is a confidential channel for 
employees and stakeholders to report or 

Supervision of 
the Code

The Board of Directors, 
through its Audit and Risk 

Committee, oversees 
the Executive Board 
in implementing the 

Code, the responsibility 
for dissemination and 

execution of which 
lies with Embraer’s 
Compliance Office.

seek support for ethical conduct concerns related to the 
potential violations of Embraer policies, of this Code, or of 
any law or regulation.

Embraer does not tolerate any retaliation, veiled or 
otherwise, against any person who reports a concern in good 
faith through the channels made available by the Company. 
Additionally, all reported issues, concerns, complaints 
or violations directed to the Helpline will be treated with 
confidentiality and respect for anonymity. 

Penalties for violations
Board Members, directors, employees and all individuals 
or legal entities that carry out activities for or on behalf of 
Embraer are subject to administrative or legal disciplinary 
measures in the event of violation of the principles and 
values   established by this Code, including termination of 
employment or the contractual business relationship, as 
appropriate.

N.B.: The laws of 
some countries 
do not allow 
anonymous 
reporting, in 
which case 
the Company 
will inform the 
complainant of 
this condition.
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Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima 2170
12227-901 - São José dos Campos - Brasil
www.embraer.com.br

Editions of this Code of 
Ethics and Conduct
1st Edition -  03.12.2004
2nd Edition - 12.11.2009
3rd Edition -  04.26.2012
4th Edition -  09.11.2014

How do I submit a complaint or concern?
By telephone
Brasil: 0800-721-5968 | Portugal: 800-180-118
United States: 1-877-900-8779 | Singapur: 800-130-2122
China: 400-120-4946 | France: 0805-080608

Via the website:
www.embraerhelpline.com

This channel must be used exclusively for reporting concerns in 
relation to ethical conduct and compliance with laws, regulations 
and the internal procedures of the Company. 

Should you require further information, please contact Embraer’s 
compliance department at: compliance@embraer.com.br.



Björn	  Östborn	   	   Tel.	  073	  0550544	  
Odensg.	  11	  A	  ,1tr.	   	   E-‐mail:	  bjornostborn@hotmail.com	  
75314	  Uppsala	   	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Student	  vid:	  Uppsala	  universitet	  
	  
 
Frågor om SAABs och Akaers samarbetsprojekt - Gripen NG 
 

Enkäten innehåller tio frågor angående SAAB och Akaers samarbete i och 
med Gripen NG projektet i Brasilien. Den är en del av en undersökning genom 
Uppsala universitet om arbetet för att skapa tillit mellan aktörer i industriella nätverk. 
Undersökningen är en kandidatuppsats där Gripenprojektet är objekt för en fallstudie. 
Författarna heter Aldo Alves Mascarenas och Björn Östborn. 
 
Vad heter den svarande? 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
Vilken position/befattning på SAAB har den svarande? 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
(I det fall enkäten besvaras digitalt ber vi er att markera rätt svar i Fetstil med 
funktionen Bold. I det fall enkäten besvaras med en penna ber vi er att ringa in rätt 
svar) 
 

A - Gemensamma värderingar 
1. Finns det några policybeslut som rör grundläggande värderingar vad gäller 

företagens mål och politiska inriktning som är gemensamma för företagen 
SAAB och Akaer? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

2. Finns det några policybeslut eller strategier som rör informationsutbyte eller 
kunskapsöverföring i och med Gripenavtalet som är gemensamma för 
företagen SAAB och Akaer? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

3. Har eventuella skillnader i värderingar mellan SAAB och Akaer relaterade till 
utförandet av gemensamma projekt utvärderats med syftet att öka förståelsen 
av skillnaderna mellan företagens organisationskultur eller förutsättningarna 
för att bygga tillit mellan företagen? 
 

Ja Nej   Vet ej 
 



Björn	  Östborn	   	   Tel.	  073	  0550544	  
Odensg.	  11	  A	  ,1tr.	   	   E-‐mail:	  bjornostborn@hotmail.com	  
75314	  Uppsala	   	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Student	  vid:	  Uppsala	  universitet	  
	  

B - Kommunikation 
4. Finns det utarbetade rutiner för informationsutbyte mellan SAAB och Akaer? 

 
Ja Nej  Vet ej 

 
5. Har kommunikationen och informationsutbytet mellan SAAB och Akaer 

utvärderats med syftet att ta fram en kommunikationsstrategi? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

6. Stämmer det att SAAB framför allt överför information och kunskap till Akaer 
via personlig direktkontakt och muntlig kommunikation? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

C - Opportunistiskt beteende 
7. Finns det en utarbetad strategi för att motverka opportunistisk beteende i 

samband med informations- och kunskapsöverföring från SAAB till Akaer? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

8. Har SAAB och Akaer ett skriftligt avtal som reglerar hur strategiskt viktig 
kunskap får och inte får förmedlas utanför företaget Akaer? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

9. Har en anställd vid SAAB samma uppfattning om vad som är opportunistiskt 
beteende som en anställd vid Akaer när det gäller strategiskt värdefull 
kunskapsöverföring? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

D - Sista frågan: 
10. Finns det någon annan som bättre skulle kunna svara på någon av frågorna 

ovan? 
 

Ja Nej  Vet ej 
 

Om Ja vem/vilka skulle vi kunna vända oss till? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för er medverkan! MVH 



Aldo Mascarenhas  Tel. + 46 70-962 23 96 
Rörstrandsgatan 50  E-mail: aldomascarenhas@mail.com 
11340 Estocolmo            Estudante : Uppsala universitet 
 
Perguntas relacionadas a cooperação da Akaer com a Saab no 
projeto - Gripen NG 
 
A enquete contém perguntas relacionadas a cooperação da Akaer com a Saab no projeto do 

Gripen NG e no desenvolvimento em conjunto de sinergias para atender as necessidades do 

mercado aeroespacial e de defesa no Brasil, com soluções em transferênciade conhecimento ao 

país. Portanto, esta enquete será parte do nosso material de investigação no trabalho de conclusão 

de curso da Instituição de Economia da Universidade de Uppsala com foco em confiança e 

compromisso entre os atores nesta rede industrial. A investigação é um TCC, onde o objeto do 

estudo no caso é o projeto do Gripen NG. Os autores são: Aldo Mascarenhas, brasileiro e Björn 

Östborn, sueco. 

Qual o nome do respondente? 
Lister Silva 
____________________________________________ 
 
Qual posição/função na Empresa Akaer tem o respondente? 
F-X2 Program Manager 
____________________________________________ 
 
Gostaríamos que o Sr.(a). selecionasse uma das opçõesabaixodas perguntas que melhor 
represente sua opinião marcando em "negrito" cada resposta caso venha a utilizar o programa 
Word ou apenas um circulo caso venha a imprimar o documento para ser reenviado scaneado.  
 

A - Valores Comuns 
1. Existem decisões políticas de valores comuns compartilhadas entre as empresas Akaer e 

Saab com relação ao objetivos da empresa e direcionameto? 
 

Sim   Não  Desconhece 
 

2. Existe alguma decisão politica ou estratégia que envolve  trocas de informações ou         
conhecimentos no contranto do Gripen NG que vale tanto para a Empresa Akaer quanto 
para a Saab?  
 

Sim Não  Desconhece 
 

3. Existem eventuais diferenças de valores entre Akaer e SAAB relacionados com a 
execução do projeto em conjunto. Sendo avaliada com o objetivo de aumentar a 
compreensão das diferenças entre a cultura organizacional de ambas empresas ou as 
perspectivas deconstrução de confiançaentre as empresas? 
	  

Sim Não  Desconhece 



Aldo Mascarenhas  Tel. + 46 70-962 23 96 
Rörstrandsgatan 50  E-mail: aldomascarenhas@mail.com 
11340 Estocolmo            Estudante : Uppsala universitet 
 

B – Comunicação 
4. Existem procedimentos em desenvolvimento para  troca de informação entre Akaer e 

SAAB? 
 

Sim Não  Desconhece 
 

5. As comunicações e troca de informações entre Akaer e SAAB são avaliadas com o 
objetivo de desenvolver uma estratégia de comunicação? 
 

Sim Não  Desconhece 
 

6. É verdade que a Akaer transmite informação e conhecimento para a SAAB através de 
contatos pessoais direto, e principalmente verbal? 
	  

Sim Não  Desconhece 
 

C – Comportamento Oportunista 
7. Existe alguma estratégia elaborada para combatero comportamento oportunista em 

relaçãoas informações e os conhecimentos deAkaer para SAAB? 
 

Sim  Não  Desconhece 
 

8. A Akaer tem algum contrato com a Saab regendo estrategicamente a forma de 
transferência de conhecimento dos aviões Gripen NG que não possam ser divulgadas fora 
da Saab? 
 

Sim  Não  Desconhece 
 

9. Os funcionários da Akaer possuem o mesmo entendimento do que é um comportamento 
oportunista em relação aos funcionários da Saab concernente a transferênciade 
conhecimentos dos aviões Gripen NG? 
 

Sim Não  Desconhece 
 

D – Ultima pergunta: 
10. No caso de impedimento em responder esta enquete existe alguém na Empresa que possa 

responder essas perguntas? 
 

Sim  Não  Desconhece 
 

Se Sim,podería nos direcionar a ela? 
 
 
 

Muito obrigado pela participação! Atenciosamente, Aldo Mascarenhas & Björn Östborn 


