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Kompetensförsörjning 
- Smartare Elektroniksystem 

 SUMMIT den 15 september 2016 - innehåll: 

 Kompetensförsörjning är en av huvudutmaningarna för 
programmet 

 Vad har hänt? 
– 1 

– 2 

– 3 

– 4 

 Vad är på gång? 
– 1 

– 2 

– 3 

– 4 
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Smartare Elektroniksystem 

 3 Huvudutmaningar 

– Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i 
värdekedjorna 

– Bibehålla och utveckla svenska spetsområden 

– Säkrare kompetensförsörjning för branschen 
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Attraktionskraft del 1 

 Projektet 
– Medvetenhet om 

elektronikbranschen 

 Aktiviteter 
– Info om branschen på SYV-dag 2015 

hos Vetenskapens hus i Stockholm  
– Lärar- och SYV-dag på 

elektronikbranschens event SEE2016 

 Resultat – rapport 
– Ökat nätverk generellt 
– Identifierat aktörer inklusive innehåll 

för att öka teknikintresset 
– Påbörjat samarbete med några av 

dessa 

 Fortsättning – nästa steg  
– Se kommande bilder 

../../../../../Dropbox/SIP-SE/Projekt/Projekt - strategiska - programkontor/Kompetensförsörjning 2015/Rapport Attraktionskraft/Slutversion/Rapport Attraktionskraft 2016-08-24_SES.pdf
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Strategisk satsning på framtiden 

– fortsättning (1) 

 Nätverket  
– fortsatt samverkan med 

andra aktörer för  
kompetensförsörjning 

– fortsatt synliggörande av  
elektronikbranschen 

– Grundskolan 

– Gymnasieskolan 

– Teknikcollege 

– Akademin 
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Exempel 

 ”Lyft teknikundervisningen till nya höjder” 
- Kronobergsmodellen 

 Ett seminarium den 29 september för dig som är engagerad i 
kompetensförsörjningsfrågor eller är beslutsfattare inom 
skolvärlden 

 Arrangör: Tekniska Muséet 

 Smartare Elektroniksystem med på agendan och deltar i 
diskussionen  
”Hur kan näringsliv samverka med kommun och skola?” 
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Exempel (alternativ) 

 

 ” Var är tjejerna? Var är killarna?” 
– En dag för studie- och yrkesvägledare den 1 december om vad bör vi 

göra för att minska en sned könsrekrytering till vissa utbildningar?  

 Arrangör: Vetenskapens hus i Stockholm 

 Smartare Elektroniksystem med på agendan och 
deltar i diskussionen med företag som pratar och 
vittnar om ”- Negativt med enkönade arbetsplatser” 
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Strategisk satsning på framtiden 

– fortsättning (2) 

 Projekt: Satsning på 
ungdomar i tidig 
ålder 
– I samverkan med Tekniska 

Muséet – en nationell aktör 
med stort nätverk 

– Fler SIP:ar med i satsningen? 

– Maker Tour – se koncept från 
Kronoberg ”Mot nya höjder” 

– Presentation och diskussion 
av upplägget sker den 5 
oktober på SIP-konferens 

 

 

 

 

SIP:ar
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Strategisk satsning på framtiden 

– fortsättning (3) 

 Ämnet Teknik ska stärkas på grundskolan 
– 200 h obligatoriskt 
– Lärare och material saknas 

 Projekt: Elektronikinslag i detta 
– Elektronikkurs med teori, praktik, handledning, kontaktinfo  
– Tekniklåda  

 En projektplan med innehåll, aktörer, utförande, resultat, 
marknadsföring, kostnad, finansiering etc. tas fram 

 Projektet genomförs i samarbete med Bransch-
organisationen Svensk Elektronik och NTA Skolutveckling.  
 
Anm: NTA Skolutveckling har idag 158 medlemmar 
nationellt, varav 127 är kommuner. Se Natur och Teknik för 
Alla (NTA), ett initiativ som KVA och IVA står bakom.  
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Strategisk satsning på framtiden 

– fortsättning (4) 

 Elektronikbranschen med i nationella 
programrådet för yrkesprogrammet El- och 
energi på gymnasieskolan 
– Branschen har en representant i rådet 

– Stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och 
arbetslivet 

– Första mötet i programrådet är idag den  
15 september 2016 
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Strategisk satsning på framtiden 

– Teknikcollege (5) 

 Fakta 

– En ansökan för 
elektronikområdet är 
under process i region 
Sörmland / Mälardalen 
och väntas bli klar 
innan årsskiftet 

– Samverkan! 
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(6) Etablering av förberedelseprogram 

för industrianknuten forskarutbildning  

MSc 
Student 
Lärosäte 

Prepare     SME 

PhD 

Tekn lic    SME   

MSc 
Anställd på 
företaget 

”Prepareprogram” 
• En termin eller  

ett år. Utvecklas med 
medel från Smartare 
Elektroniksystem 
 

• Genomförs med 
anställda på företag 
eller med student(er) 
i sista årskurs  

Tillämpad forskning  
SME medfinansiär 
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Summering 

- behov av nya kompetenser 

1. Specialiserad IKT-kompetens för att exempelvis utveckla 
produkter, programmera och leda nätverk  
 

2. Anställda behöver allmän IKT-kunskap i sitt dagliga arbete 
 

3. IKT förändrar arbetet för alla - - kompetens behövs för det 
som uppkommit mellan elektronikens utveckling och 
utvecklingen på en lång rad andra områden 

 

 Källa: OECD-rapport, ”Skills for a digital world” 

../../../../../Dropbox/SIP-SE/Projekt/Projekt - strategiska - programkontor/Kompetensförsörjning 2015/Rapport Attraktionskraft/Slutversion/Rapport Attraktionskraft 2016-08-24_SES.pdf
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Elektronik – en möjliggörare! 
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TACK! 


