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Saab examinerar Sveriges blivande 
ingenjörer  

Idag tar den första årskullen vid Saab Tekniska Gymnasium i Arboga 
studenten. Teknikprogrammet – som är ett samarbete mellan 
näringsliv, skola och kommun – startade för tre år sedan för att få fler 
ungdomar intresserade av teknik och matematik. 

Idag samlas den första studentkullen från Saab Tekniska Gymnaisum (STG) på 
Saab i Arboga för att fira slutet på tre års studier vid det nationella och 
högskoleförberedande teknikprogrammet. Utbildningen är ett samarbete mellan 
Vasagymnasiet i Arboga kommun och Saab.  

”Som ingenjörsföretag är vi är beroende av tillgång på kompetenta 
medarbetare med innovationslust och intresse och nyfikenhet på teknik. Att 
redan tidigt i åldrarna stimulera och uppmuntra ungdomars intresse för 
teknik är ett sätt att trygga vår egen framtida verksamhet,” säger Lars-Erik 
Wige, chef för Saabs affärsområde Support and Services och tillika 
övergripande ansvarig för Saabs verksamhet i Arboga.  

På STG har teori varvats med praktik och utbildningsblock inom Saab-koncernen, 
dessutom utlandsstudier, betald praktik, egen handledare och erbjudanden om 
sommarjobb.  

”Det pratas i olika sammanhang om hur viktigt det är med fungerande 
samarbeten mellan skola och näringsliv, men det är inte så lätt att hitta 
riktigt goda exempel. Därför är vi stolta över att vi i Arboga har ett 
samarbete mellan kommunen och Saab som verkligen sticker ut och som är 
unikt på många sätt – från grundskola till gymnasium, säger Olle Ytterberg, 
kommunstyrelsens ordförande i Arboga. 

Gymnasieutbildningen är en del av Saabs satsning på att öka teknikintresset hos 
ungdomar samt intresset för Saabs varierade högteknologiska verksamhet. Målet är 
ge en positiv bild av företaget och ett sätt att säkra kompetensförsörjningen i 
framtiden. 
 
För ytterligare information eller bilder från ceremonin, kontakta 
Saab Press Centre,  
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Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions 
ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees 
on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to 
meet customers’ changing needs. 


