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Lärlingsprogram
inom flygindustrin

– utbildning och praktik i hjärtat av flyghuvudstaden



En stor del av Linköpings verksamma inom närings-
livet sysslar med någonting som har en anknyt-
ning till flyg och på Linköpings universitet sker 
forskning i samarbete med framstående flyg-
teknikföretag som Saab Aeronautics och diverse 
avknoppningsverksamhet. Här utvecklas världs-
ledande teknologi inom en rad flygrelaterade 
områden. 

Här sker också utbildning i hjärtat av flygindu-
strin, varav lärlingsprogrammet är det senaste. 
Lärlingsprogrammet drivs inom ramen för vuxen-
studier av Teknikcollege på Anders Ljungstedts 
gymnasium i samarbete med Saab Aeronautics. 

Utbildningens längd är 40 veckor varav minst 
hälften tillsammans med kvalificerade handle-
dare på SAAB. Under utbildningens gång blir 
du en viktig kugge i ett team som arbetar till-
sammans med att ta fram Saabs flygplan. 

Arbetet under praktiktiden består bland annat av 
plåt- och profilinriktning, NC-bearbetning, monte-
ringsarbete, processverksamhet, efterbearbetning 
och kvalitetskontroll. Det kan även ingå vissa 
interna utbildningar. Praktiken innebär arbete 
som omfattas av försvarssekretess och krav på 
svenskt medborgarskap.

I Linköping har flyget en alldeles särskild ställning och spelar en viktig 
roll för hela staden. Linköping har inte mindre än två egna flygfält, i 
Tannefors och i Malmslätt. Här grundades Sveriges första flygskola 
och här sker idag Sveriges enda flygplanstillverkning. 

Lärlingsprogrammet



Du har en avslutad gymnasieutbildning och antag-
ning sker på urval av dina gymnasiebetyg. Vi söker 
dig som är nyfiken på teknik, händig och som vill 
ha en väg in i industrin på Saab AB, affärsområ-
de Aeronautics, direkt efter avslutad utbildning. 

I arbetet ingår fysiska utmaningar med lyft och 
monteringsarbete, och innebär eget ansvar att 
följa instruktioner och anvisningar. Du som sö-
ker har teknikintresse, motivation och personlig 
mognad! 

Det här är en ny utbildning, särskilt framtagen för dig som tänker dig en 
framtid inom flygindustrin och speciellt utformad efter Saabs framtida 
behov av kvalificerad arbetskraft inom produktionsdelen av Saab 
Aeronautics. 

Teknikcollege i Östergötland, en del av Anders Ljungstedts gymnasium
Teknikcollege Östergötland består av elever på elva skolor i åtta olika kommuner i Östergötland. I Linköping är 
Teknikcollege förlagd till Anders Ljungstedts gymnasium och till Berzeliusskolan. 

Östergötland är ett industrilän med många företag med teknikinriktning. För att företagen ska fortsätta utvecklas 
i länet är det viktigt att de får tillgång till kvalificerad arbetskraft. Därför finns ett stort engagemang i Teknik-
college från företagen i regionen som inser att samarbete mellan företag, kommun och skolor är en avgörande 
faktor för att bygga bra utbildningar. Lärlingsutbildningen är ett resultat av ett sådant fruktbart samarbete. 

Vem är du?



Linköpings kommun
Anders Ljungstedts Gymnasium
linkoping.se/alg

Lärlingsprogrammet arrangeras i samverkan mellan Linköpings kommun, 
Anders Ljungstedts gymnasium, Teknikcollege och Saab Aeronautics. 

Läs mer om hur du ansöker på: linkoping.se/alg

KONTAKT: Mårten Larsson, rektor för Teknikcollege i Linköping
MOBIL: 0706-20 72 66
E-MAIL: marten.larsson@linkoping.se


