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Saabs gymnasium lägger grunden för framtidens ingenjörer 
–  Nytt teknikprogram har flygteknik och spaning på schemat. 
 
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab satsar nu rejält på att öka 
teknikintresset bland unga i Sverige. Saabs tekniska gymnasium i  
Arboga ska inom fem till sju år ge ett viktigt bidrag till företagets 
kompetensförsörjning. Förutom obligatoriska ämnen finns flygteknik, 
säkerhet, övervakning och spaning på schemat. Samtliga elever får  
också betald sommarpraktik och språkstudier utomlands.  
 
Intresset för Saabs treåriga teknikprogram är stort. Av 41 sökande har 16 
elever antagits, 12 killar och fyra tjejer. Gymnasieprogrammet är resultatet 
av ett samarbete mellan Arboga kommun och Saab. Merparten av studierna 
sker vid Vasagymnasiet i Arboga men de Saab-specifika ämnena är förlagda 
till Saabs lokaler med företagets medarbetare som lärare. 
 
– Efterfrågan på Saabs tjänster är så stort varför vi måste säkerställa att vi 
kan rekrytera kompetenta ingenjörer i framtiden. Intresset för utbildningen är 
över förväntan och troligtvis utökar vi med fler platser eller ytterligare skolor i 
Sverige i framtiden, säger Lars-Erik Wige, affärsenhetschef på Saab 
Aerotech.  
 
Betald praktikplats på sommarloven ska ge bra inblick i hur det är att jobba 
på företaget och flera studiebesök planeras för att eleverna ska lära känna 
koncernen. Dessutom erbjuds en tvåveckors intensivkurs i engelska förlagd 
utomlands efter första läsåret. 
 
– Det samarbete vi inleder mellan Saab och Arboga kommun är en 
investering i framtida kunskap, kompetens och konkurrenskraft. Saabs 
tekniska gymnasium i Arboga är en modell av framtidens attraktiva 
utbildningar, säger Olle Ytterberg, kommunalråd i Arboga. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, www.saabgroup.com 
 
 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till 
civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 
teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 


