
 

 
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm 7 oktober 2019 

 

Bublar Group får order från Saab på en virtuell utbildningsmodul 

 
Bublar Groups dotterbolag Vobling, har fått en order från Saab på att utveckla 
utbildnings- och träningsprogram baserade på Virtual Reality (VR) teknik, för en 
produkt inom segmentet flygande övervakningssystem. 
 
Avancerade träningsprogram, där scenariosimuleringar baserade på verkligheten används, 
ökar effektiviteten och produktiviteten vid tränings- och utbildningstillfällena. 
 
"Saab verkar på en global marknad med världsledande produkter, tjänster och lösningar där 
träning är en nyckelkomponent. Jag är därför mycket glad över att SAAB har valt Bublar 
Group som partner för utveckling av en utbildningsmodul som är baserad på VR-teknik”, 
säger Maria Grimaldi VD på Bublar Group. 
 
Modulen kommer att innehålla en komplett träningsmiljö som underlättar uppgifter och 
processer, såväl som att hålla reda på användarnas prestationer och ge återkoppling i 
realtid. 
 
"Saab visar en öppenhet för ny teknologi som ger möjlighet att öka effektivitet och förbättra 
träningsupplevelsen, vilket glädjer oss. Den här lösningen kommer att fungera som en bas 
som vi kan expandera, där ambitionen är att lägga grunden till en skalbar virtuell 
träningsplattform", säger Anders Ribbing, VD på Vobling. 
 
Bublars dotterbolag Vobling utvecklar AR/VR-lösningar inom bland annat utbildning, 
transport och industriella applikationer för företag som Saab, Electrolux, SJ och Tobii. 
Vobling har djup kompetens inom området virtuella träningsprogram. Vobling har tidigare 
utvecklat ”the Carl Gustav Experience” som används i Saabs utställningsyta på sitt 
huvudkontor och på stora mässor. Läs mer på www.vobling.com. 
. 
För mer information kontakta: 
  
Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com. Telefon: 070-828 38 34 
Anders Ribbing, VD Vobling: anders.ribbing @vobling. com. Telefon: 070-936 88 68 
 
Bublar Group AB (publ) 
 
Bublar Group är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och 
Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och 
företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget 
Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolagen 



Vobling AB samt Sayduck Oy. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL 
MTF, ISIN: SE0010270793).  
 
Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.  
 
Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, 
www.bublar.com  


