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Priset ”Årets Teknikkvinna” går till 
grundarna av womengineer.org 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab delar ut 2013 års pris”Årets 
Teknikkvinna” till Emelie Andrén Meiton och Marie Lagström. De har 
gemensamt grundat organisationen womengineer med mål om att det 
2030 ska utexamineras lika många kvinnor som män inom 
ingenjörsyrket.  

De tilldelas priset med motiveringen: ”Priset går till två kreativa och entusiastiska teknikkvinnor som 
redan har hunnit få erfarenhet av både internationellt arbete och ledarskap. De drivs båda av 
utmaningar och jobbar för att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som 
manliga. Deras brinnande intresse för att locka tjejer till ingenjörsyrket går hand i hand med Saabs 
satsningar. Vi tror att det här är två unga kvinnor som vi kommer få se mer av i framtiden. Priset som 
Årets Teknikkvinna går till Emelie Andrén Meiton och Marie Lagström.”  
 
Emelie Andrén Meiton är civilingenjör och har arbetat på Google och Apple. Nu arbetar hon som 
global produktchef för Siemens i Schweiz. 
 
Marie Lagström är civilingenjör och är nu managementkonsult på Volvo AB i Göteborg  
 
Årets Teknikkvinnor arbetar för att fler kvinnor ska utbilda sig till ingenjörer. Målet är att det år 2030 
ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. De menar att en ökad jämställdhet 
på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige. 
  

 ”- Pristagarnas ambition stämmer väl med det arbete som Saab driver 
för att locka fler kvinnor till ingenjörsyrken och som var anledningen till att 
vi inrättade priset ”Årets Teknikkvinna”. Kvinnor som Emelie Andrén 
Meiton och Marie Lagström betyder mycket för att öka takten. Inom Saab har 
andelen lönesättande kvinnliga chefer ökat från ca 16 procent till ca 24 
procent under fem år”, säger Lena Eliasson, personaldirektör, Saab AB.” 

 
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab utser årligen ”Årets teknikkvinna”. Priset har 
instiftats av Saab som ett led i att främja teknikintresset och lyfta fram duktiga 
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kvinnor inom teknikområdet. Priset kan sökas av kvinnor som har teknisk 
studiebakgrund och/eller arbetar med teknik och har några års arbetslivserfarenhet.  
 
Årets vinnare får en mentor från Saab under ett års tid och en middag med en av 
Saabs kvinnliga toppchefer.  

 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Saab Press Centre,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com  

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube  

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. 

 


