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INLEDNING 
Säkrad kompetensförsörjning ses som en av tre huvudutmaningar för den svenska elektronik-
industrin och ett av de långsiktiga målen för det strategiska programmet Smartare Elektronik-
system är att öka andelen elever som till gymnasiet väljer relevanta utbildningsprogram. 

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt moment i skolan och som i kombination med lärandet 
kan motivera, öka intresset samt att ge eleverna fakta kring möjligheter med utbildning för att 
nå uppsatta drömmar och mål. Vägledning är en process och tar tid. Förebilder är också viktiga, 
men typen av förebilder förändrar sig under uppväxten. I lägre årskurser är det föräldrar och 
lärare som är de viktiga förebilderna, men ju närmare valet av yrkeskarriär man kommer blir 
andra förebilder, attityder, åsikter och uppmärksamhet från andra personer allt viktigare. 

Inom gruppen av lärare och SYV:are finns en bild av att ingenjörsyrket är otydligt definierat och 
att eleverna har svårt att få en klar bild av vad ingenjörer egentligen gör. Den vanligt före-
kommande beskrivningen att ingenjörsutbildning ger en bred bas och att ingenjörsyrket ger en 
väldigt stor möjlighet till variation i arbetsuppgifter. Detta tycks bidra till att definitionen av 
ingenjörsyrket blir diffus och att ”ungdomar inte greppar vad en ingenjör gör”, vilket i nästa läge 
gör att man väljer andra utbildningar1. 

I rapporten Studie av elektronikindustrin 2002-2011 som underlag till innovationsagendan 
Smartare Elektroniksystem för Sverige lyfter man bland annat att elektronikbranschen är osynlig. 
Från rapporten kan man konstatera att kärnverksamhet i företag som håller på med elektronik 
oftast och helt naturligt fokuserar på produktområden snarare än lyfter fram elektroniken som 
branschområde. 

På så sätt har kompetensförsörjning till elektronikindustrin flera gemensamma nämnare med 
närliggande branscher inom IKT-området. Det gäller exempelvis automation och det strategiska 
programmet Processindustriell IT och Automation (PiiA) samt andra program som Internet of 
Things (IoT), Produktion 2030 och BIOInnovation. Arbetet med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling inom programmet Smartare Elektroniksystem ska genomsyras av 
samverkan mellan aktörerna, och där insatser matchar behoven. 

Denna rapport vänder sig till 
- Lärare samt studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan 
- Övrig skolpersonal som skolledare generellt samt och studie- och yrkesvägledare för 

vuxenutbildning 
- Internt för olika instanser i det strategiska innovationsprogrammet Smartare 

Elektroniksystem 
- Företagsledare och personer på företag som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor 

inom exempelvis Branschorganistationen Svensk Elektronik  
- Andra strategiska innovationsprogram inom Vinnovas verksamhet 
- Finansiärerna 

                                                             

1 U.Bilstrup, SEE_workshop 
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1. SAMMANFATTNING 
Projektet som redovisas i denna rapport heter Attraktionskraft del 1, och avser insatser för att 
öka medvetenheten om och statusen för elektronikbranschen som framtida arbetsplats. 
Långsiktiga målet är ökad rekrytering till relevanta gymnasieprogram. Den huvudsakliga 
målgruppen för projektet är lärare samt studie- och yrkesvägledare (SYV:are) i grund- och 
gymnasieskolan. Syftet är att informera och inspirera dessa grupper om elektronikbranschens 
existens och betydelse för svensk industri då de medverkar i information och vägledning för 
eleverna och deras val till fortsatta studier eller inträde till arbetslivet.  

För att hitta rätt i dialog och kommunikation med målgruppen startades arbetet med att 
inventera initiativ som syftar till att generellt inspirera och motivera elever att välja de 
naturvetenskapliga och tekniska programmen på gymnasiet. Det finns åtskilligt med initiativ och 
nätverk som ur olika perspektiv angriper problemet och inslaget av elektronik är påtagligt bland 
de verktyg och plattformar som används när experimenterande förekommer. Rapporten och 
dess bilagor gör inte anspråk på att vara en fullständig sammanställning. 

Parallellt med inventeringen har bedrivits aktiviteter som nätverkande, workshops och event för 
att informera och inspirera, men även för att fånga upp behov från målgruppen. Den största 
aktiviteten och satsningen under projektets gång genomfördes vid elektronikbranschens event, 
S.E.E. 2016, den 19 april i Kista utanför Stockholm.  

I nästa fas har information och material strukturerats och analyserats i syfte att komma vidare 
med såväl korta riktade insatser som långsiktiga och för branschen strategiska insatser. 

Vid inventering och aktiviteter har även nätverket av aktörer kunnat fastställas. Flera kontakter 
har tagits, kontakter som samverkat i det fortsatta arbetet. Exempel på detta är Vetenskapens 
hus i Stockholm. Detta tog sin början under hösten 2015 i och med deltagande i deras event, ett 
dagsprogram riktat mot SYV:are i Stockholmsområdet. Därefter har nätverket vidgats och 
Smartare Elektroniksystem har idag flera intressanta och etablerade aktörer som programmet 
ska kunna arbeta och samverka med i nästa steg. 

Det finns uppenbart en stor rekryteringspotential i det faktum att väldigt få tjejer är 
intresserade av utbildningar inom elektro- och datateknik, så frågan ”- varför är så få kvinnor 
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intresserade av ingenjörsyrket?” borde vara högprioriterad. Men att hitta en strategi eller en 
metod att förändra könsfördelningen på traditionellt mansdominerade utbildningar som 
elektro- och datateknik verkar vara svårt (Bilstrup, 2016). De flesta lärosäten som har någon 
form av tekniska utbildningar arbetar aktivt för att öka antalet sökande tjejer och i vår 
inventering redovisas initiativ som vill locka fler kvinnor till att söka tekniska utbildningar och 
våga ta för sig. 

Ett faktum är att elektronik rent tekniskt är en möjliggörare för nästan alla branscher och att då 
med goda exempel, behov och utmaningar som inspiration kunna locka tjejer för att hitta 
arbetsuppgifter och en yrkesroll i elektronikbranschen borde vara möjligt. Utvecklingen i 
samhället med globalisering, klimatförändringar, urbanisering och demografi är utmaningar där 
elektronik finns med i verktygslådan och utgör en möjliggörare med stor potential när förslag 
till lösningar tas fram.  

Skolan ska hänga med i den digitala utvecklingen och eleverna i grundskolan ska lära sig att 
programmera. I Skolverkets förslag till ny läroplan införs programmering i ämnena matematik 
och teknik. Tidigare granskningar av bl. a Skolinspektionen har visat att teknikämnet har en svag 
ställning på många skolor. Nivån är för låg, undervisningstiden varierar och det saknas 
undervisningsmaterial. Ett införande av programmering är bra men ställer stora krav både på 
att få fram såväl hårdvara på skolorna som lärare med rätt kompetens.  

Idag ”puttrar det” i nätverket av aktörer som vill öka intresset för naturvetenskap och teknik. 
Insatser görs under ordinarie terminstid, men även på lov som påsk- och sommarlov. 
Teknikkurser startas i kommunerna via KomTek eller motsvarande, kanske med inspiration från 
muséer eller Science Center. Här har bland annat de strategiska innovationsprogrammen som 
berörs ett ansvar och en möjlighet att hjälpa till. Smartare Elektroniksystem kommer i nästa steg 
att föreslå och arbeta för att en gemensam satsning görs, där flera aktörer i nätverket samverkar 
i insatser som gör reell skillnad på nationell nivå. Samverkan är en nyckel till framgång. 

2. MÅLGRUPP OCH BEHOV AV INFORMATION 
Säkrad kompetensförsörjning ses som en av tre huvudutmaningar för den svenska elektronik-
industrin och ett av de långsiktiga målen för det strategiska programmet Smartare 
Elektroniksystem är att öka andelen elever som till gymnasiet väljer relevanta 
utbildningsprogram.  

Den svenska elektronikindustrin upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens, andelen 
kvinnor i branschen är låg och att ungdomars intresse för att studera till data och 
elektroingenjör är väldigt lågt. Detta ska sättas i perspektiv av det nuvarande underskottet av 
ingenjörer inom områden som datateknik och framförallt elektronik samt att behovet av 
kompetens inom dessa områden förväntas öka i framtiden. Vidare kan man konstatera att vikten 
av kompetensförsörjning till och i branschen är av yttersta vikt för att upprätthålla den svenska 
elektronikindustrins konkurrenskraft på längre sikt (Bilstrup, 2016). 

Målgruppen för projektet Attraktionskraft del 1 inom det strategiska programmet Smartare 
Elektroniksystem för Sverige är lärare, pedagoger samt studie- och yrkesvägledare (SYV:are) på 

den svenska grund- och gymnasieskolan. Syftet är att öka deras medvetenhet om 
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elektronikbranschen, tekniken och dess möjligheter till framtida arbete. Vi tror också att fler 
grupper av personal i den svenska skolan kan ha nytta av denna information och rapport, 
exempelvis skolledare generellt samt SYV:are och personal inom den kommunala vuxen- och 
yrkesutbildningen.  

För att samverkan mellan skola och näringsliv ska förbättras och utvecklas är rapporten också 
ett verktyg för näringslivets och elektronikbranschens personer eller representanter som har 
anledning att komma i kontakt med skolan i rekryteringssyfte eller för att medverka i 
strategiska insatser. I kapitel 9 finns förslag på nästa steg, varav några mycket väl kan vara 
projekt som exempelvis elektronikbranschen kan vara initiativtagare till. 

Arbetet i projektet har delats upp i olika faser, som: 

• Inventering av initiativ och nätverk som vill öka intresset för naturvetenskap och teknik  
• I dialog och workshops fånga upp behov hos målgruppen kring information om elektronik-

branschen och tekniken samt att i sammanhanget informera och inspirera om branschens 
möjligheter vad gäller arbetstillfällen och entreprenörskap 

• Analysera, strukturera och utveckla den insamlade informationen  
• I olika event, möten samt via mejl, hemsidor etc. sprida informationen bland målgruppen, 

den egna branschen samt relevanta organisationer och personer i nätverk runt Smartare 
Elektroniksystem 

• Föreslå och medverka i aktiviteter, initiativ och nätverk för nästa steg  

Övergripande för alla faser i arbetet är att fånga upp och medverka till att det fortsatta arbetet 
med mångfald och jämställdhet utvecklas. 

3. ETABLERADE INITIATIV OCH NÄTVERK 
I detta kapitel redovisar vi större initiativ som är etablerade i landet och som stödjer lärare samt 
studie- och yrkesvägledare på området naturvetenskap och teknik. 

3.1. ETABLERADE NÄTVERK OCH SATSNINGAR FÖR FRÄMST LÄRARE OCH PEDAGOGER 
3.1.1. KOMTEK 
KomTek är ett nätverk där kommunerna kan bli medlemmar för att starta kommunala 
teknikskolor. Verksamheten syftar till att öka intresset för teknik och entreprenörskap genom 
att erbjuda spännande kurser och aktiviteter för barn och ungdomar. Det första KomTek 
startade i Örebro, och idag organiseras KomTek nationellt som en ideell förening med ca 23 
medlemmar från Luleå i norr till Ystad i söder. Tekniska Muséet i Stockholm är en strategisk 
utvecklingspartner nationellt i KomTeks nätverk.  

De kommuner som är med i KomTek har organisatoriskt placerat verksamheten på olika sätt i 
den egna skolorganisationen, exempelvis i Luleå ingår KomTek i Teknikens hus, i Västerås ingår 
KomTek i storsatsningen på Expectrum och i Halmstad är KomTek en egen enhet. 

Teknik, pedagogik och genussatsningar är centrala i KomTeks koncept och målet är att de 
kommunala entreprenörs- och teknikskolorna ska fungera som motorer och inspiratörer till att 
skapa en ny rekryteringsbas för utbildning av tekniker av båda könen. I KomTek ska kunskapen 
om tekniken inte vara åtskild i en pojk - och en flickteknik. Man framhäver att kunskap inte har 
ett kön om den inte ges det och den teknik som lärs på KomTek ska vara genusneutral. KomTek 
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har lyckats med att ha lika fördelning mellan könen, dvs. man har 50 procent flickor i sin 
verksamhet.  

KomTeks erfarenheter med att arbeta med unga och teknik kommer skolan till nytta genom 
fortbildningar och inspirationskurser för pedagoger, från förskoleklass till gymnasieskola.  
I exempelvis Halmstad ligger ett fokus på fortbildning för pedagoger i förskola och grundskola 
inom områden som mekanik, elektronik, CAD, 3D, programmering med mera. KomTek 
tillhandahåller även färdiga lådor med material, coachning och dialog kring hur man kan jobba 
med teknikämnet samt ett nätverk av teknikföretag för till exempel studiebesök och projekt. Allt 
har självklart en koppling till läroplanen. 

Bland de inventerade initiativen i rapporten kan kopplingen till elektronik vara olika, men att 
elektroniken har en central roll är uppenbar när man ser följande beskrivning från KomTeks 
nätverk: ” - KomTek vill ge deltagarna den glädje som man får av att lösa problem och utforska 
tekniska sammanhang. En av de viktigaste delarna i KomTek är därför de mekanismer som 
används för att få fram rörelser. Även elektricitet används för att få fram rörelser. Blinkande 
lampor, ljus och musik, motorer som startas och bromsas är rörelser. Resultatet kan till exempel 
bli en snurrande mygga, en skrattande lyftkran, ett tivoli med massor av spännande och rörliga 
farkoster, en tekniklegostad med solcellsdrivna bilar och spännande programmerbara 
monorails, ett radiostyrt flygplan med lysande ögon, en skuttande kackerlacka, ett polhemslås 
med mera med mera — ja det är bara fantasin som sätter stopp”. 

Fakta om KomTek nationellt: 

KomTek har funnits sedan 2003 och finns idag på ca 23 orter i Sverige. De lokala enheterna är en 
del av den kommunala organisationen. Alla Komtek samordnas av en nationell förening, 
KomTek Sverige, som drivs av en styrelse bestående av representanter från hela Sverige. 
Ordförande i föreningen är idag Anna Ekblom i Örebro. De olika Komteken är indelade i fyra 
regionala områden: Norr, Öst, Väst och Syd. Se www.komtek.se för mer information och länkar 
till alla Sveriges KomTek. Tekniska muséet är strategisk utvecklingspartner nationellt. 
Organisationen KomTek Sverige är de som äger och vårdar konceptet. 

Anm: Vid inventeringen hittade vi en utvärdering från NUTEK: - Flickor + pojkar + teknik = 
KomTek , där man betonade vikten av att det finns en sammanhållande länk i Sverige2. 
Se även bilaga 1 för mer information kring KomTek och några av dess medlemmar. 

3.1.2. NTA 
NTA, Natur och Teknik för Alla, är ett annat stort initiativ på nationell nivå där man utvecklar 
lektions- och experimentellt material för grundskolan i Sverige. NTA erbjuder förskolans och 
grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling, med metoder för lokalt 
utvecklingsarbete. För att ge pedagogen en struktur att arbeta utifrån har NTA skapat en 
organisation kring arbetssätt och material. Organisationen bygger på att alla skolhuvudmän som 
är medlemmar i NTA har en samordnare som är länken mellan pedagogen och NTA. 

                                                             

2 Info nr 024-2007, NUTEK 
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De organisationer som introducerade NTA i Sverige och som ursprungligen står bakom 
konceptet är Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) samt Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). 
NTA bygger på ett vetenskapligt arbetssätt, att arbeta som forskaren gör med en frågebaserad 
och undersökande metodik som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Akademierna står 
för den viktiga faktagranskande delen i utvecklingen av material till NTA. 

Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8–
10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom 
naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande. Lärare som 
arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan kontakta sin NTA-samordnare för att få mer 
information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Innehållet 
vänder sig till förskola och grundskola. NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt 
utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap 
och teknik: 

• Ett frågebaserande och undersökande arbetssätt med experiment som grund 

• Tillgång till experimentellt material och handledningar för lärare och elever 

• Fortlöpande kompetensutveckling av lärare och pedagoger 

• Fortgående utvärdering av elevernas lärande 

• Samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet 

Se http://www.ntaskolutveckling.se för mer information. 

3.1.3. TEKNIKFÖRETAGEN 
Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation med ca 3700 medlemsföretag och som arbetar 
för att stärka konkurrenskraften hos sina medlemmar. Inom området kompetensförsörjning 
arbetar Teknikföretagen med stark attraktionskraft för att få fler sökande till industrirelevanta 
utbildningar och som utformas efter teknikföretags behov. Man arbetar också för ett effektivt 
utnyttjande av företagens resurser i utbildningssystemet. 

Ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska 
kunna attrahera kompetenta medarbetare. Sverige har en, i förhållande till övriga i-länder, hög 
andel unga som intresserar sig för tekniska utbildningar. Andelen är dock för låg med tanke på 
hur näringslivet ser ut i Sverige. Kunskapsnivån är en utmaning då svenska ungdomar i 
internationella kunskapsmätningar ligger under OECD-snittet i matematik och naturvetenskap 3. 

Teknikföretagen är en stor organisation, som har den kritiska massan för att kunna bedriva 
lobby-verksamhet och påverkan på det svenska utbildningssystemet. Organisationen arbetar för 
en grundskola med hög kvalitet och för att undervisningens innehåll ska stämma överens med 
teknikindustrins behov idag och i framtiden. Prioriterade frågor för grundskolan är: 

• att stimulera fler unga att söka sig till läraryrket i teknik och naturvetenskap 

• att garantera alla elever 200 timmar teknikundervisning. Idag har No-ämnena och teknik 
tillsammans totalt 800 timmar i grundskolan. Undervisningen i teknik prioriteras ofta ned 

                                                             

3 Teknikföretagen, 2014, Kompetensförsörjning 
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och har stora brister. Därför anser man att det behövs öronmärkas 200 timmar för 
teknikundervisningen 

• att kräva godkänt i teknikämnet för teknikinriktade program på gymnasiet  
• att öka relevansen till arbetslivet i undervisningen. 

För gymnasieskolan arbetar Teknikföretagen med strukturpåverkan för att de industrirelevanta 
programmen ska ge mer kunskap och färdighet inom ramen för de tre gymnasieåren. Eleverna 
ska vara väl förberedda för att börja arbeta direkt efter gymnasieexamen, eller kunna fortsätta 
studera på universitet och högskola eller yrkeshögskola.  
Hösten 2015 återinfördes den ettåriga gymnasieingenjörsutbildning, fjärde året på teknik-
programmet, vilket Teknikföretagen aktivt arbetat för. Utbildningen innehåller minst en 
fjärdedel arbetsplatsförlagt lärande. De skolor som vill erbjuda det fjärde året ska ha ett lokalt 
programråd för utbildningen och där företagen ska medverka. Det ställer nya krav på företagen, 
men i gengäld får företagen möjlighet att lära känna och forma möjliga framtida arbetstagare. 
Här finns det en möjlighet för elektronikbranschen att positionera sig, där det fjärde året kan 
vara ett komplement eller ett alternativ till Teknikcollege. 

Förutom detta arbetar Teknikföretagen med olika konkreta satsningar och initiativ som vänder 
sig mot lärare samt studie- och yrkesvägledare, och som utvecklas och löper över tid. Här följer 
ett par av de viktigaste och mest kända: 

Teknikspanarna, en satsning för elever och lärare i årskurs 4-6. Teknikspanarna syftar till att 
stärka teknikundervisningen i grundskolan samt stimulera och utveckla barns naturliga 
nyfikenhet för teknik. Sedan starten 2004 har initiativet kommit i kontakt med flera 
hundratusen elever och tiotusentals lärare. I projektets nuvarande form ingår lektionsmaterial, 
lärarmöten och stipendier. Den senaste upplagan av lektionsmaterialet är helt digital. En lärare 
kan, efter att ha registrerat sig som användare, logga in och få tillgång till ett startklart 
lektionsmaterial i teknik för minst sju lektioner i årskurs 4-6. Materialet är kostnadsfritt och 
följer kursplanen i teknik, se länken http://teknikspanarna.se/inspirationsmaterial. Här finns 
även en länk till information om ett stipendium för teknikämnet, vilket har funnits för 
grundskolan i över 20 år. Teknikföretagen delar ut 10 000 kronor till 50 skolor i hela Sverige. 
Pengarna ska användas till material som stärker teknikundervisningen. 

Varje termin genomförs också inspirationsmöten för lärare på olika orter. Under 90 minuter 
bjuder man på inspiration till undervisningen i teknik och möjlighet att träffa andra lärare för att 
utbyta tankar och idéer. Att delta i lärarmötena är kostnadsfritt. Teknikspanarna kan komma på 
besök i en kommun, tag kontakt per mejl via teknikspanarna@teknikforetagen.se.  
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Den 17-18 augusti 2015 kom 
tekniklärare från hela Sverige till 
Teknikföretagen i Stockholm för att 
delta i en fullspäckad konferens i 
teknikens tecken. Fokus låg på 
teknikutveckling, kompetens och 
digitalisering, teman som väckte stor 
nyfikenhet hos konferensdeltagarna. 

 

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar på gymnasiet, vilka ska hålla hög kvalitet och ha 
nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag. Grundstenen i konceptet är tio 
kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta 
utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de 
kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har. Bakom Teknikcollege står 
Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för 
svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. De aktiva 
medlemmarna inom Industrirådet är Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och 
Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, GS Facket, 
Sveriges Ingenjörer, Grafiska Företagen, SLA-Skogen samt Unionen. Dessa organisationer är de 
som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner. 

I möten och samtal med företrädare för Teknikcollege har Branschorganisationen Svensk 
Elektronik tillsammans med Smartare Elektroniksystem haft en diskussion kring 
elektronikbranschens möjligheter att ingå eller finnas med i Teknikcollege. Det finns inget 
principiellt hinder, men allt hänger på att företag i en region ska efterfråga utbildning med 
elektronik och att praktikplatser etc. ska garanteras och finnas bland regionens företag. Det 
pågår ett arbete bland företag i Mälardalen för detta. 

Kontaktperson på Teknikföretagen vad gäller Teknikcollege är Torgny Martinsson, 
torgny.martinsson@teknikforetagen.se  

Se mer på Teknikföretagens hemsida vad gäller kompetensförsörjning och initiativ 
(Teknikföretagen , 2014) 

3.1.4. CETIS 
CETIS, Centrum för tekniken i skolan, är placerat vid Linköpings universitet och lokaliserat till 
Campus Norrköping. Det startade 1993 och år 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett 
nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola. Huvuduppgift är 
att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, 
näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det 
yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.  

CETIS menar att då tekniken spelar en avgörande roll för våra liv och för samhällsutvecklingen 
borde teknisk allmänbildning vara en självklarhet. ”- Här krävs gemensamt utvecklingsarbete 
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och erfarenhetsutbyte. Situationen innebär att behovet av kompetensutveckling är enormt stort 
hos den personal som på olika sätt är engagerad - och det gäller inte minst skolledare”. 

Tillsammans med landets lärarutbildningar utvecklar och driver CETIS kurser för personal i 
förskola och grundskola. Man medverkar också vid studiedagar och andra arrangemang för 
kompetensutveckling i teknik. Sedan 1992 anordnar CETIS vartannat år rikskonferensen 
Tekniken i skolan, där antalet deltagare brukar ligga på 600-900 personer per konferens. Under 
senare år har man också arrangerat regionala konferenser tillsammans med landets 
lärarutbildningar. Flera externa aktörer har bidragit till och samverkat kring konferenserna, 
exempelvis Skolverket, Teknikföretagen, Nobelmuseet, Naturskyddsföreningen och Svenska 
Kraftnät. 

Mer information, kontaktdata etc. finns via CETIS hemsida, 
https://www.liu.se/cetis/index.shtml.  

3.1.5. TEKNISKA MUSÉET 

”- Alla små geniers favoritställe” 

En aktör med stora kontaktytor och som har 
uppdraget att arbeta nationellt. Kalendariet är 
omfattande med olika aktiviteter och initiativ som 
löper på under året. Den intresserade kan 
botanisera på deras hemsida, se länken 
http://www.tekniskamuseet.se/. 

Se speciellt storsatsningen MegaMind och dess 
många och olika aktiviteter. Elektroniken finns väl representerad i de olika aktiviteterna, som är 
ett komplement och en inspirationskälla till undervisningen i teknik och naturvetenskap i 
förskolan och grundskolan. Framtidslabben är en central del av MegaMind och består av tre 
labb, Hacka – Packa – Meca, med olika teman. Labben är öppna för alla på helger och lov och för 
dig som bokat på övriga tider. Det övergripande syftet med labben är att ge skolelever möjlighet 
att skapa och utveckla kreativa och hållbara innovationer för framtidens vardagsliv.  

Tekniska muséets verksamhet finansieras bland annat av kulturdepartementet men även av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, huvudfinansiär i satsningen MegaMind. Se länken 
http://www.tekniskamuseet.se/1/5977.html vad gäller finansiärer.  

Samarbeten 

”- Som samarbetspartner till Tekniska museet förenar du affärsnytta med samhällsengagemang. 
För er del kanske det handlar om en långsiktig rekryteringsstrategi eller ett behov att 
kommunicera med nästa generation om verksamheten och varumärket. Tillsammans arbetar vi 
mot ett gemensamt övergripande mål – att få fler unga att intressera sig för naturvetenskap och 
teknik”. 

Bland de senaste samarbetena kan nämnas initiativet Mot nya höjder, ett samarbete som inletts 
mellan aktörer i Kronobergs län och Tekniska museet. Samarbetet avser en aktivitet inom 
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Makerrörelsen, och finns att läsa mer om på länken http://motnyahojder.com. Syftet med 
Kronobergsprojektet är att bryta isen och stimulera till intresse för naturvetenskap och teknik i 
regionen. Bland annat har man utrustat en buss med vilken man gör Makerturnéer runt om i 
regionen, men även i landet i övrigt. 

Smartare Elektroniksystem har i projektet Attraktionskraft påbörjat ett samarbete och en 
samverkan med Tekniska muséet. I första skedet deltog Tekniska muséet på 
elektronikbranschens event S.E.E. 2016 och den speciella satsningen mot lärare och SYV:are den 
19 april. Se kapitel 8 samt bilaga 5 för mer information. I nästa skede sker en gemensam 
uppvaktning av övriga strategiska innovationsprogram med ett förslag på ett 
kompetensförsörjningsprojekt riktade mot barn i unga åldrar. 

3.2. ETABLERADE NÄTVERK OCH SATSNINGAR FÖR ALLMÄNHET OCH YRKESVERKSAMMA 
I Sverige finns nitton (19) Science Center, där några av de mest kända är Tekniska muséet i 
Stockholm, Tom Tits i Södertälje, Universeum i Göteborg samt Teknikens hus i Luleå. 
Verksamheterna på våra Science Center stödjer och samverkar med KomTek-nätverket. 
Tekniska Muséet är en strategisk utvecklingspartner för KomTek men fördelar inte centrala 
pengar i nätverket, vilket man gjorde tidigare. 

Svenska Science Center, SSC, är branschorganisationen som främjar och utvecklar branschens 
gemensamma intressen genom att: 

• väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet 
• skapa möjligheter till lärande, så att barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina 

förmågor 
• erbjuda en mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar 

reflektion och nya perspektiv 

I verksamheten sker samarbeten med respektive regioners skolor, företag, 
universitet/högskolor samt andra tillämpliga organisationer. De har ca 2 miljoner besökare 
varje år, varav ca 300 000 är elever som deltar via skolprogram. Verksamheten vid våra Science 
center fortbildar årligen ca 30.000 lärare och pedagoger i teknik, naturvetenskap och 
matematik. Skolverket är granskare av verksamheten vid landets Science Center med tanke på 
kvalité etc. 

3.3. FLER STÖRRE AKTÖRER OCH INITIATIV ATT NÄMNA 
Expectrum 

Expectrum finns i Västerås och är en fysisk mötesplats, en arena, för att stimulera till att ta nästa 
steg i utveckling, kunskap, samverkan, nätverk etc. när det gäller teknik. ”– Det är just den unika 
mixen av människor som gör Expectrum, … kreativiteten flödar när människor möts ”. Målgruppen 
är allt från förskolebarn till storföretag, gymnasieelever, egenföretagare, kulturarbetare och 
produktutvecklare. I verksamheten finns ett aktivitetsutbud för alla. Det består av kurser 
kopplade till teknik samt möjlighet till studiebesök, lån av material, koncept att titta på samt 
goda exempel vad gäller innovationer. Som resurs finns ett tiotal guider att hjälpa till vid bokade 
besök.  

Kontakt kan tas via Anna Sjödin, 021-39 21 08 eller via kontaktformulär på länken 
http://expectrum.se/kontakt/ 
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Vetenskap och lärosätenas aktiviteter, med några exempel: 

Forskarfredag 

Runt om i Europa firas varje år ForskarFredag för att visa hur fascinerande och kul forskning är. 
ForskarFredag är en del av Researchers’ Night, ett EU-evenemang som firas den sista fredagen i 
september och 2015 för tionde året i rad i mer än 300 städer. Se exempelvis länken 
http://www.vetenskapenshus.se/sites/default/files/FF15_pressmeddelande_31aug.pdf för mer 
information. 

KTH – Future Friday 

Future Friday är en inspirationsdag vid KTH Kista för gymnasieelever. Future Friday äger rum 
den andra fredagen i mars varje år och anordnades 2016 på KTH i Kista den 11 mars. Bland 
informationen inför årets inspirationsdag står bl. a. ”- Ingen ny teknik har någonsin påverkat oss 
och förändrat vårt sätt att leva lika mycket och lika snabbt som IT, och än har vi bara sett början 
på utvecklingen.” 

Mer information och kontakt – se länken https://www.kth.se/blogs/futurefriday/  

Vetenskapsfestivaler 

Göteborg: ”- Allt började 1997 med att den norske upptäcktsresanden Thor Heyerdahl invigde 
den första Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Sedan dess har vi utvecklats till vad vi är idag: en av 
Europas främsta vetenskapsfestivaler och i Sverige det enda i sitt slag.” Kända medverkande 
under åren är bland andra, Christer Fuglesang och besättningen från rymdfärjan Discovery, 
Kung Carl XVI Gustaf , Kronprinsessan Viktoria, den världsberömda primatologen Jane Goodall, 
naturfotografen Mattias Klum, klimatexperten Christian Azar, Sture Allén från Svenska 
Akademien och Kerri Smith, redaktör på forskningstidskriften Nature. 

Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och ca 1000 timmars vetenskap spelar 
Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och 
vetenskapliga ämnen. Inbjudan att medverka går ut till universitet, högskolor, 
forskningsintensiva företag och forskningsinstitut. För att säkerställa den vetenskapliga 
kvaliteten har man samlat personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd.  
Se mer på http://vetenskapsfestivalen.se 

Uppsala: SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av 
workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Här kan 
nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess 
tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare 
på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, 
myndigheter, muséer och organisationer. ”- Vi vill särskilt få unga 
människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste 
forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det 
är med vetenskap.” 

Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som 
lättare kan bidrar till att inspirera andra unga, såsom att: 
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• involvera både universitet, företag och myndigheter för att visa upp bredden av 
verksamheter där vetenskap utvecklas och kommer till nytta och som kan erbjuda 
spännande arbeten. 

• sprida budskapet och medvetenheten om vetenskapens betydelse i våra liv 
• ge skolelever chansen att hitta något som intresserar dem och överlag ge dem en positiv 

attityd till dessa ämnen och till forskning 
• ge lärare nya idéer för undervisning och lärande 
• bjuda in allmänheten så att barn och vuxna tillsammans får leka, experimentera, upptäcka 

och förstå - delad erfarenhet är dubbel värd! 

Se länken http://www.scifest.uu.se/om-scifest för mer information 

Science Safari 

Science Safari, en buss med syfte att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Den ideella 
föreningen Science Safari finns i Halland och består av representanter för organisationer som 
arbetar professionellt med kunskap eller vetenskap på olika nivåer. Bland medlemmarna finns 
spetskompetens, lång sammantagen erfarenhet av experiment, uppfinningar etc. och idén till ett 
mobilt science center bygger på drygt 7 år av 
samarbete. Till sin hjälp har föreningen en miljöbuss 
full av experiment som är den första i sitt slag i 
Europa. Bussen och experimenten är mobila och kan 
anpassas både till målgrupp och situation samt 
möjliggör att kunskap även blir tillgänglig 
geografiskt i länet.  

Kontakt kan tas med Charlotte S Helin  
Mobil: 072-744 38 43 
E-post: info@sciencesafari.se 

Fryshuset 

Stiftelsen Fryshuset (kallat Fryshuset) är en ideell organisation och är religiöst och politiskt 
oberoende. De bedriver en riksomfattande verksamhet och arbetar med ungdomskultur och 
ungdomar som samhällsgrupp. Organisationens mål är att stödja alla ungdomar, speciellt de som 
lever i utanförskap, och att skapa möjligheter för dem vad gäller t.ex. utbildning, arbete och 
entreprenörskap. En aktör som har fått igång samarbeten på tekniksidan är Swedsoft, som 
tillsammans med Fryshuset och Sqore arrangerat några seminarier med företag och ungdomar. 
Bland annat genomförs workshops där företag och ungdomar möts för att diskutera utmaningar 
och möjligheter kring matchning av ungas kompetenser mot företags behov. 

Intresserad av att veta mer, kontakta Gabriel Modéus på Swedsoft, gabriel@swedsoft.se.  

3.4. TÄVLINGAR INOM NATURVETENSKAP OCH TEKNIK FÖR STUDERANDE I ALLA 

ÅLDRAR 
Det övergripande och gemensamma syftet med tävlingarna är att öka intresset för 
naturvetenskap och teknik. Tävlingarna skapar också gemenskap, utvecklar den sociala 
kompetensen etc. vilket stimulerar till att skapa något tillsammans. Här några exempel: 
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• Teknikåttan – en tävling för grundskolans åttondeklassare som är etablerad sedan många år 
och är ett samarbetsprojekt mellan 11 högskolor och universitet i landet, se länken 
http://www.teknikattan.se 

• First Lego league – en internationell robottävling där mer än 230 000 barn från 70 länder i 
åldern 10-16 år deltar, i Norden arrangeras tävlingen av stiftelsen FIRST Scandinavia. 

• Delsbo Electric - Dellenbanans vänner verkar för att persontrafiken i Hälsingland utvecklas 
och återupptas. I verksamheten hittar vi en tävling för studenter på gymnasie- och 
högskolenivå som avser konstruktion av det smartaste batteridrivna järnvägsfordonet 

• Bävertävlingen - vars syfte är att låta barn och unga på ett lekfullt sätt bekanta sig med 
programmering, logiskt tänkande och problemlösning. Målgruppen är eleverna i såväl 
grundskolans årskurs 1-9 som i gymnasiet. Tävlingen anordnas I ett fyrtiotal länder i 
världen och har ca 1 miljon deltagare. För elever i Sverige och Finland drivs tävlingen i ett 
samarbetsprojekt mellan olika universitet. 

Se bilaga 1 för mer information samt fler exempel och länkar. 

3.5. NYA SPÄNNANDE SATSNINGAR 
I detta avsnitt redovisas nya spännande satsningar, som växer, är under utveckling och som 
börjar bli etablerade på olika platser i landet. 

3.5.1. MAKERSPACE 
Makerspace är ett trendigt begrepp som utvecklat traditionell laborationsverksamhet till ett mer 
spännande och intressant koncept. Makerspace är att stödja nya idéer, innovation, 
tvärvetenskapliga möten och kompromisslös kreativitet. Detta är något som både är tidlöst och 
på samma gång väldigt aktuellt, både i Sverige och i resten av världen. Flera aktörer finns i 
Sverige som lanserar begreppet och som har verksamhet på området. Här följer några: 

• Tekniska muséet – där besökare utforskar och experimenterar sig till nya smarta idéer. 
Teknik och fysik lär man sig av bara farten liksom att handskas med verktyg och olika 
material. 

• Stockholm Maker Space – ett privat initiativ (förening) med verkstad och lokaler i centrala 
Stockholm 

• Vattenhallen, ett Science Center vid Lunds universitet, där såväl unga som gamla lär sig mer 
om aktuell teknik och naturvetenskap genom upplevelser och experiment.  

• Luleå Makerspace, ett privat initiativ som samarbetar med bl a Luleå Tekniska Universitet 
och MakerTjej för att öka unga tjejers intresse för teknik. Till hösten startas även 
MakerMamma för kvinnor som vill labba utan barn 

• Makerskolan - Vinnovaprojektet Makerspace i skolan löper under 2015 – 2018 och syftar till 
att utveckla ny ämnesspecifik metodik kring skapande baserat på IT. Verksamheten kallas 
Makerskola, och man kan delta i diskussionen via Facebookgruppen Makerskola och ta del 
av videomaterial på YouTube kanal Makerskola. Ett 30-tal skolor är med i projektet, se 
länken http://makerskola.se/om-projektet/. Parallellt med verksamheten, som onekligen 
inspirerar, utvärderas konceptet för att få fram ”- Vad lär sig eleverna?”  

Gemensamt för verksamheten i Makerspace är det stora inslaget av elektronik i 
experimenterandet. Det är ett tacksamt område där kombinationen av hård- och mjukvara 
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(inbyggda system) ger en snabb återkoppling i resultat och test av nya idéer. Den analoga 
omvärlden kan via sensorer, digital elektronik och inbyggda system interagera med människan i 
allt fler sammanhang, det är bara fantasin som sätter gränsen. 

3.5.2. YOUTUBE OCH ANDRA SOCIALA MEDIA SAMT SVT:S OLIKA PROGRAM 
I olika sociala media samt i Sveriges Radios och SVT:s olika program uppmärksammas det natur-
vetenskapliga och tekniska området på olika sätt. Ungdomar befinner sig i helt andra medier än 
vad som traditionellt används som upplysningskanaler av området och elektronikbranschen i 
synnerhet. Att förstå och utnyttja dessa mekanismer och att utmana ungdomar på deras egen 
spelplan för nå fram i de nya medierna är förmodligen av väsentlig betydelse för att på ett 
framgångsrikt sätt synliggöra elektronikbranschen för ungdomar. 

Här kommer några exempel av karaktären nyheter och inspiration, och som presenteras i de 
kanaler och nätverk där ungdomar befinner sig: 

• Therese Lindgren, bloggare, utforskar sitt teknikintresse och som i ett samarbete med 
Teknikföretagen har gjort ett par inslag på Youtube, se länken 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi8myd_OMS4. Innehållet i inslagen är synnerligen 
gynnsamt för elektronikbranschen då de belyser applikationsområden där elektronik är en 
plattform för att komma vidare 
 

• Simone Gertz, en uppfinnare på heltid 
enligt parollen ”- Hellre knäpp än 
tråkig!” Ett roligt och inspirerande 
inslag på arenan för initiativ som kan 
hjälpa till att höja intresset för tekniska 
utmaningar, såväl för elever som för 
lärare. Simone var med i ett reportage i 
Rapport den 30 mars 2016. Se länken 
https://www.youtube.com/channel/UC3KEoMzNz8eYnwBC34RaKCQ för vidare inspiration 

• Elektronikrelaterat och tydligt exempel är projektet med plattformen Quirkbot, vilket 
Vinnova stöttat från grunden. Från idé till utveckling av teknik och pedagogik. Quirkbot är 
ett programmerbart kretskort och samtidigt en leksakskompis som lär ut programmering, 
elektronik och mekanik medan man bygger och kodar. Med ett pedagogiskt utformat 
gränssnitt kan barn från låga åldrar själva koda och programmera sin robot till att bli den 
leksak och skapelse de själva önskar. På YouTube finns filmen 
https://www.youtube.com/watch?v=a2LIR4TEiaI. Produkten är nu under lansering på 
marknaden, se hemsidan http://www.quirkbot.com  

Notera att via länkar till YouTube ges även förslag och hänvisning till andra inslag med liknade 
tema. Vad gäller teknik för tjejer, se kapitel 4.1 för mer information och fler exempel. 

3.6. ETABLERADE NÄTVERK OCH SATSNINGAR SOM STÖDJER ARBETET MED 

STUDIEVÄGLEDNING 
I nätverket bland aktörer och initiativ hittas också aktiviteter för studie- och yrkesvägledning 
(SYV), dels riktade till SYV:arna separat, men också till elever och lärare i kombination med 
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studievägledning. Eleverna på grund- och gymnasieskolan gör sina val till fortsatta studier vid 
fasta datum under året. Nedan följer några viktiga och större aktiviteter, initiativ och inslag i 
utbildningar som anordnas för studie- och yrkesvägledning under året: 

• Mässor - ett led i marknadsföringen för att informera såväl elever som SYV:are och lärare är 
att arrangera mässor. Ett par stora mässor följer här: 

o Gymnasiemässan, som vänder sig till eleverna på högstadiet och åk 9 i synnerhet. Ett 
bra tillfälle för olika yrkesgrupper att kunna visa upp sig. Projektledaren i 
Attraktionskraft besökte mässan 2015 i Älvsjö i november och noterade i kontakten 
med besökande elever att de efterfrågar mer information om olika yrken och vad 
man kan välja för utbildningar för att nå dit. För ingenjörsyrket fanns 
Teknikföretagen på plats med sin satsning Ingenjörsvägen, som hade 
informationspass varje dag om tre olika ingenjörsyrken, deras arbete och 
utbildningsbakgrund. 

o SACO-mässan, som vänder sig till blivande studenter och som vill söka en nationell 
eller internationell universitetsutbildning. Utställarna på mässan är nationella och 
internationella högskolor/universitet, men även branschorganisationer är 
närvarande. Projektledaren i Attraktionskraft besökte SACO-mässan och noterade 
att elektronikbranschen inte var representerad. Statistiska Centralbyrån (SCB) var 
på plats och hade med sin rapport 2014:2 kring information om utbildning och 
arbetsmarknad. Rapporten handlar om utsikterna på arbetsmarknaden för 71 
utbildningar, bl. a bristen på civilingenjörer inom elektroteknik och energi 4. 

De flesta lärosäten har olika varianter på SYV-dagar, men här redovisas några andra aktörer, 
aktiviteter etc., som stödjer yrkes- och studievägledare. 

• Vetenskapens hus i Stockholm, som årligen arrangerar SYV-dagar i november, se kapitel 8. 
Vetenskapens hus ägs av KTH och Stockholms universitet, och bedriver löpande under året 
flera evenemang, egna eller tillsammans med andra, se länken 
http://www.vetenskapenshus.se/evenemang. Den största enskilda samarbetspartnern och 
som även är störst finansiär är Stockholms stad. Vetenskapens hus är bl. a nationell 
samordnare av Teknikåttan, en tävling för åttondeklassare i grundskolan. Deras 
skolprogram och helgaktiviteter för barn och ungdomar handleds av studenter från KTH och 
Stockholms universitet. Dessa ”besöksledare” verkar som förebilder för de besökande 
eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Alla 
skolprogram följer läroplanen. 

• Teknikföretagen, som bl.a. tar fram en SYV-kalender för året. Se länken 
https://www.teknikforetagen.se/sv/branschfragor/kompetensforsorjning/, där du som 
SYV:are och lärare kan botanisera bland ett antal rubriker som berör kompetensförsörjning 
och utbildning på tekniksidan. Se även kapitel 3.1. och länk 
http://www.ingenjorsvagen.se/syv/  

• Högskolan i Halmstad, som bedriver en omfattande samverkan med såväl grund- och 
gymnasieskolor som näringslivet i regionen. Här finns fyra stora satsningar som var och en 
är en arena och en resurs, och som kan inspirera och öka kunskapen om elektronikområdet 
generellt. Se länken http://www.hh.se/samverkan.9.html för mer information och kontakt. 

                                                             

4 SCB, Välfärd 2014:2 



 

  
18 

• Skolverket, som via hemsidan http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv har mycket 
information kring vad som händer i skolan, kalendarium med egna och andras arrangemang 
samt nyheter och FAQ:s. Det kan handla om kompetensutveckling för lärare eller aktiviteter 
för ungdomar, som exempelvis Yrkes-SM som genomfördes i Malmö under våren 2016.  
Se även kapitel 3.7 nedan. Aktuella frågor som rör skola och arbetsliv är exempelvis: 

o arbetsplatsförlagt lärande (APL) vid yrkesprogrammen på gymnasiet och 
vuxenutbildningen. För att kvaliteten på yrkesutbildningarna ska vara så god som 
möjligt är det viktigt att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar i alla led. På 
gymnasiet ska det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans alla nationella 
yrkesprogram vara minst 15 veckor 

o praktik på grundskolan (PRAO). Detta 
har varit under utredning under 
senaste året. Fakta och problematik 
belystes i SVT:s nyhetsprogram 
Aktuellt den 18 februari. Reportaget 
visade på ett problem som skolorna 
ställs inför när deras elever ska ut på 
PRAO-perioder nämligen att: 

� skolorna ska upprätta en 
riskanalys som bör vara skriftlig för varje praoplats 

� ha rutiner för att hantera arbetsbelastning, våld och hot, luftkvalité och 
ventilation, städning och utrymning etc 

Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen, som medverkade i Aktuellt den 18 februari och 
varit särskild utredare i Yrkesprogramsutredningen, var trots detta positiv till att PRAO-
verksamheten ska utvecklas och enligt förslaget (åter)införas som ett obligatorium på 
grundskolan.  

Se exempelvis länken http://www.lararnasnyheter.se/tidningen-gymnasiet/2015/11/16/prao-
ska-fa-fler-valja-yrkesprogram för mer information om utredningen. 

Här har elektronikbranschen ett gyllene tillfälle att medverka med praktikplatser för vägledning 
och synliggöra såväl arbetsuppgifter som behovet av kompetensförsörjning till branschen. 

3.7. SKOLVERKET 
Studievägledning är ett viktigt moment i skolan och som i kombination med lärandet kan 
motivera eleverna, öka intresset samt att ge eleverna fakta kring möjligheter med utbildning för 
att nå uppsatta drömmar och mål. Vägledning är en process och tar tid. Det finns många aktörer 
och initiativ som vill hjälpa till och Skolverket genomför löpande fortbildningar och konferenser 
i syfte att stärka såväl studie- och yrkesvägledning som lärande på grund- och gymnasieskola. 

3.7.1. SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEMS KONTAKTER 
Skolverket arbetar för att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet efter en 
yrkesutbildning och att övergången från skola till arbete ska fungera. Information om 
verksamheten finns på Skolverkets ovan nämnda hemsida http://www.skolverket.se/fran-
skola-till-arbetsliv.  

Här följer ett par kontakter på Skolverket från arbetet i Attraktionskraft: 
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• Smartare Elektroniksystem besökte Skolverket och den avdelning som arbetar med 
verksamhet och projekt kring Skola till Arbetsliv. Avdelningen/projektet har under våren 
2016 drivit ett utbildningspaket om två dagar tillsammans med Arbetsförmedlingen och 
regionala företrädare där huvudmålgruppen för utbildningspaketet Skola - Arbetsliv var 
lärare men också studie- och yrkesvägledare samt skolledare. Vårt möte gav konstruktiva 
bidrag till utformningen av vår inbjudan med tillhörande information inför lärar- och SYV-
dagen den 19 april på S.E.E. 2016 i Kista, se bilaga 5  

• En annan viktig instans hos Skolverket att ha kontakt med är de lokala programråden för 
gymnasiets yrkesprogram. Smartare Elektroniksystem och Branschorganisationen Svensk 
Elektronik har kontakt med Paula Starbäck, undervisningsråd och nationellt ansvarig för el- 
och energiprogrammet på gymnasieskolans yrkesprogram. Paula besökte Kistamässan den 
19 april och hade då ett möte med företrädare för branschen samt ledningen för 
innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Ett bra möte och en ögonöppnare, som 
vi hoppas blir starten till en fortsättning under hösten 2016, dels till att elektronikbranschen 
kommer med i ovan nämnda programråd, dels att vi får med representanter från Skolverket 
i vårt eget kompetensråd. 

3.7.2. NY IT-STRATEGI FÖR UTBILDNING 
Mot bakgrund av regeringens satsning på digitalisering fick Skolverket i höstas ett uppdrag från 
regeringen att ta fram en ny IT-strategi för skolan. Smartare Elektroniksystem deltog i 
processen och medverkade vid ett par av Skolverkets workshops. 

I uppdraget ingick att lämna förslag till förändringar i läro- och kursplaner som innebär att 
programmering införs i den svenska skolan. 

I Skolverkets förslag till ny läroplan för grundskolan införs programmering i ämnena matematik 
och teknik. Enligt förslaget, som just varit ute på remiss, blir programmering inget eget ämne 
utan bakas in i matematik och teknik. I matematiken handlar det om att skapa algoritmer och 
lösa matematiska problem med hjälp av programmering. I teknikämnet ska eleverna på 
högstadiet ha kommit så långt att de kan styra och reglera egna konstruktioner med hjälp av 
programmering 5. 

De flesta är positiva till att skolan hänger med i den digitala utvecklingen och att eleverna lär sig 
mer om hur datorer fungerar, men man ser att tidsramen är snäv. Det ställer stora krav både på 
att få fram hårdvara på skolorna och lärare med rätt kompetens.  

Tidigare granskningar av bland annat Skolinspektionen har visat att teknikämnet har en svag 
ställning på många skolor. Nivån är för låg, undervisningstiden varierar och det saknas 
undervisningsmaterial. Flera andra länder har programmering på schemat. I Storbritannien 
infördes det för tre år sedan och från och med i höst ingår programmering i kursplanerna för 
matematik och slöjd i Finland.  

Notera att den 13 juni 2016 började nära en miljon brittiska elever i årskurs 7 och 8 (11–12-
åringar) att utrustas med varsitt laborationskort i elektronik, ett s.k. utvecklingskort, som med 
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Bluetooth LE, sensorer och krokodilanslutningar lämpar sig för experimenterande. Kortet heter 
Micro:bit och tillverkas av brittiska TV- och radioföretaget BBC. 

Källor: Ny Teknik, se länken http://www.nyteknik.se/digitalisering/programmering-pa-
schemat-ett-hafsverk-6577631 samt Elektroniktidningen på länken 
http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=62063&via=n&knapp=las
mer  

3.8. ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vad vet skolungdomar om arbetsmarknad och yrkesval? Alldeles för lite, säger de själva i 

undersökningar som Arbetsförmedlingen (Af) har gjort. 

På länken http://www.arbetsformedlingen.se/visa finns ett vägledningsmaterial som kan 
fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledare, lärare eller handledare för att öka 
kunskapen om arbetsmarknaden, yrken och studier bland yngre. Det är i första hand tänkt för 
elever i grundskolan och gymnasiet, men går mycket väl att använda även för vuxna i behov av 
vägledning. 

En alternativ länk, kanske ett bättre val är i dagsläget att gå till länken 
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html,  
gällande Yrke och framtid. Informationen på sidan tar bl. a. upp: 

• Jobb med framtidsutsikter 
• Ett tjugotal korta filmer om olika yrken  
• Arbetsmarknadsutbildningar 
• Utbildningar och studier 
• Starta eget 

Man hittar även webbtidningen Utbildningsjournalen, som ger råd, tips och inspiration för den 
som funderar på att läsa vidare efter gymnasiet. 

Den 3 februari 2016 kom Arbetsförmedlingen med en rapport kring arbetsmarknadsläget som 
visar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Allra starkast växer jobben inom 
tjänstesektorn. Det gäller hos både privata och offentliga arbetsgivare. Efter en lång period av 
mycket svag sysselsättningsutveckling väntas nu även fler jobb inom industrin.  

Arbetsförmedlingens rapport pekar också på vikten av en fullgjord gymnasieutbildning. 
– Att slutföra sin gymnasieutbildning är det enskilt viktigaste rådet man kan ge. Fullständiga 
gymnasiebetyg är helt enkelt en förutsättning för att ha goda möjligheter till jobb. Vi ser en 
fortsatt hård konkurrens om jobben inom många av de yrken som inte kräver någon utbildning, 
säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.  

När det gäller IKT-området, där elektronikbranschen ingår, framgår av rapporten att ingenjörer 
och civilingenjörer på högskolenivå har goda framtidsutsikter. I rapportens diagram kan utläsas 
ett index i brist på mellan 4,2 – 4-5 där skalan är graderad mellan 1 och 5. 

Se bilaga 9, en sammanställning av Arbetsförmedlingens rapport och som presenterades av 
Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson på SYV-dagen den 19 april i Kista.  
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3.9. INTRESSANT INITIATIV OCH KARTLÄGGNING 
Undersökningar och rapporter är ett annat resultat av inventeringen. Ett exempel på detta är 
projektet KOOLT där de fackliga organisationerna SKL och Sveriges Ingenjörer samt Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tillsammans uppmärksammar behovet av kompetens inom 
teknik och naturvetenskap i såväl näringsliv som offentlig sektor. Satsningen, som går under 
namnet KOOLT (KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse), har hittills (2015-10-
01) genererat en kartläggande rapport inklusive seminarieunderlag som presenterats för 
Utbildningsdepartementet. Man hävdar att vuxenvärlden måste bli bättre på att ta tillvara och 
stimulera barns naturliga nyfikenhet för teknik och naturvetenskap. 

Ett första mål för satsningen KOOLT är att öka intresset för naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen i gymnasieskolan så att minst 30 procent av eleverna läser dessa 
utbildningar år 2020. Alla kan inte läsa på dessa utbildningar och alla kan inte bli ingenjörer, 
men en viktig målsättning och förhoppning är att fler ska intressera sig för ämnena och fler än 
idag ska vilja välja natur- och teknikvägarna. 

Statistik från den inledande kartläggningen, se kapitel 4.2. nedan.  

4. GENUS OCH ANDRA PERSPEKTIV 
Teknikbranschen i Sverige blomstrar, men andelen tjejer i teknikbranschen är fortfarande liten. 
Dock finns det ett ljus i mörkret, här följer lite siffror. I dag utgör kvinnor 60 procent av 
studenterna på högskolan och på flera utbildningsinriktningar har andelen kvinnor ökat kraftigt. 
Sedan början av 90-talet har andelen examinerade kvinnor inom utbildningar inriktade mot 
teknik och tillverkning nästan fördubblats, från 18 procent sedan början av 90-talet till 32 
procent läsåret 2014/15. Mest ökar examen på avancerad nivå. Källa: Svenska Dagbladet, länk 
finns under kapitel 4.1. 

4.1. SATSNINGAR SOM RIKTAR SIG TILL TJEJER 
"- Många tjejer vet inte ens vad de väljer bort!" 
På internationella kvinnodagen 2016 hölls mässan Women In Tech i Stockholm för att inspirera 
fler till att välja teknik. Den 25-årige Izabelle Back var en av ett tjugotal inbjudna talare. Tidigare 
hade hon själv inte en tanke på att välja ett tekniskt yrke. 

Fler tjejer måste inspireras till att välja tekniska utbildningar. Det är avgörande för att andelen 
kvinnor i teknikbranschen ska öka menar svenska Izabelle Back, som jobbar med kylsystem på 
elbilstillverkaren Tesla. ”– Ingenjörer för mig var Jolt-cola, programmering och nördar i en 
källare”.  

Av en slump kom jag in på programmet design- och produktframtagning på KTH, en 
civilingenjörsutbildning där jag valde hållbar energiteknik som master.  
- Jag tyckte att det var superkul, säger Izabelle Back. 

Läs mer på http://www.svd.se/manga-tjejer-vet-inte-ens-vad-de-valjer-bort/om/naringsliv  

En annan röst från näringslivet ”- Det är ett förbannat slöseri med kompetens och talang om vi 
sätter fel person på fel plats. Om vi lyckas rekrytera fler kvinnor kommer vi ha bättre och mer 
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kompetent personal. Vi kommer ha ett större urval av duktiga personer som kan hjälpa till att 
skapa morgondagens teknik. För att Ericsson ska nå de mål vi vill behöver vi skarpa personer, 
och de hittar vi inte bara bland manliga studenter, utan i hela befolkningen."  

Läs mer om detta i rapporten På ingenjörsfronten intet nytt, eller – Varför finns det fler kvinnliga 
ingenjörer i Oman än i Sverige? på länken https://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-
debatten/publikationer/kompetensforsorjning/pa-ingenjorsfronten-intet-nytt.pdf  

Nedan följer en handfull initiativ i naturvetenskap och teknik som riktar sig till tjejer: 

• Rapatac Aktivitetscenter Nordost i Gävle arbetar aktivt för att ge 
barn och ungdomar goda förutsättningar till en trygg och 
meningsfull uppväxt genom att erbjuda dem hjälp med skolarbete, 
möjlighet till stimulerande fritidssysselsättning samt att utveckla 
deras förmåga att ta ansvar för sina handlingar.  
Rapatac har under året arrangerat workshops för tjejer med stöd 
från Åke Wibergs Stiftelse och Stiftelsen Kronprinsessan 
Margaretas Minnesfond. Dessa tillfällen har haft ett gemensamt syfte – att utveckla och 
skapa ett större teknikintresse hos centrets unga tjejer. 
Med Rapatacs personal och i samarbete med samarbetspartnern Billerud Korsnäs, så har 
tjejerna haft möjlighet att prova på olika delar av teknik, i Aktivitetscentrets teknikrum. Det 
har innefattat robotbygge och robotprogrammering, användande av mer avancerat lego, där 
tjejerna sedan fått koppla deras legoattribut till en dator som sedan styrt legodjuret. Se 
länken http://www.rapatac.se/nordost/projekt/  

• Womengineer – en ideell allmännyttig förening 
som arbetar och drivs av samma mål, att det 2030 
examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. ”- Vi gör detta eftersom vi tror att 
en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige”. På 
hemsidan finns intervjuer med ett antal kvinnliga ingenjörer, en bra lista på högskolor och 
universitet i Sverige med nyheter som berör målgruppen etc. Varje år anordnas IGEday, 
(Introduce a Girl to Engineering Day), som är ett event för att öka unga tjejers intresse för 
ingenjörsyrket och teknik. IGEday ägde rum första gången 2014 och nästa tillfälle är den 24 
mars 2017. Se länken http://womengineer.org/vi-ar-womengineer/  

• Vetenskapens Hus i Stockholm har anordnat sommarkurser för tjejer sedan 2005 i 
samarbete med flera aktörer för att öka tjejers intresse för naturvetenskap och teknik. I år 
ges sommarkursen i samarbete med KTH (ICES), SU (kemi), Scania, IBM och FLIR. Sedan 
starten har omkring 2 000 tjejer deltagit på sommarkursen. Sommarkursen för tjejer är 
kostnadsfri och ges i år genom ett samarbete mellan Vetenskapens Hus och KTH (ICES), SU 
(kemi), Scania, IBM och FLIR. Kursen är en vecka lång (måndag till fredag) och ges vid två 
tillfällen i augusti. En typisk kursdag består av två aktiviteter en före lunch, 10-12, och en 
efter lunch, 13-15, detta med undantag för första och sista dagen som kan vara lite längre. 
Ansvarig är christofer.andersson@vetenskapenshus.se  
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• Tekla – en festival som är KTH:s satsning 
för att locka fler tjejer till 
teknikutbildningarna. 
”- Tjejer måste vara med och forma den nya 
tekniken!”, säger Robyn, som är en av 
initiativtagarna till festivalen. 
På KTH är fördelningen idag 35 % kvinnor 
och 65 % män, men utvecklingen går 
långsamt för att nå en jämnare fördelning.  
Festivalen arrangeras av KTH med stöd av ett antal kända svenska företag. 

• Tekniska Samfundet, grundat 1882, har i många år arrangerat möten mellan 
skolungdomar och Göteborgs näringsliv. Detta för att i tid försöka få eleverna intresserade 
av teknik så att de i högre utsträckning väljer No-ämnen i skolan och tekniska linjer på 
gymnasiet. Tekniska Tjejrundan, som nu går in på sitt femtonde år, vänder sig till flickor i 
grundskolan och klass 7-9 som genom Tekniska Samfundets förmedling får besöka olika 
företag i Göteborgsregionen. De får träffa kvinnliga förebilder och under ett par timmar 
stifta bekantskap med företaget på ett lämpligt sätt med tanke på ungdomarnas ålder,. Se 
hemsidan http://www.tekniskasamfundet.se/ om verksamheten generellt och 
http://www.tekniskasamfundet.se/vad-ar-tekniska-tjejrundan/ vad gäller Tjejrundan. 

Antalet tjejer som väljer att studera på tekniska utbildningar har blivit allt fler de senaste åren. - 
- Vi vill att fler tjejer ska känna sig välkomna till att studera på tekniska utbildningar framhåller 
exempelvis Lunds Tekniska Högskola (LTH). Det är därför vi på LTH årligen genomför 
evenemanget Flickor på Teknis för att inspirera fler kvinnor till att söka tekniska utbildningar 
och våga ta för sig! 

De flesta lärosäten som har någon form av tekniska utbildningar arbetar aktivt för att öka 
antalet sökande tjejer. 

4.2. DEMOGRAFI OCH STUDIEINRIKTNING 
Från rapporten/projektet KOOLT (KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse) finns 
fakta i form av statistik, siffror etc. för det naturvetenskapliga och tekniska inriktningarna på 
gymnasiet. Arbetet inleddes med att bland annat kartlägga hur elevers intresse för att studera på 
naturvetenskaps- (NA) och teknikprogrammen (TE) ser ut i landet. Resultatet har samkörts med 
olika bakgrundsvariabler, pågående satsningar och befintliga strukturer i kommuner. Man har 
även försökt identifiera vad som förenar de kommuner som har en hög andel elever som väljer 
programmen på gymnasiet. Det finns stora skillnader regionalt och lokalt 6. 

Kartläggningen visar att: 

• Andelen elever som väljer att läsa (NA) varierade läsåret2013/14 mellan kommunerna från  
2,2 procent till 29,4 procent. Kommuner som ligger i topp kännetecknas vanligen av en hög 
mediannettoinkomst och elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. 
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• Danderyd, Lidingö och Lund har den högsta genomsnittliga andelen deltagande elever på NA 
under 2011-2013. Orsa, Munkfors och Åsele har haft lägst genomsnittlig andel elever på 
programmet. Det finns dock flera kommuner med andra socioekonomiska förutsättningar än 
t.ex. Danderyd som har en hög andel elever på NA. Kommunerna Arjeplog, Eksjö, Gnosjö och 
Värnamo är några sådana exempel. 

• När det gäller TE kan andelen elever som väljer att läsa TE variera från 0,7 procent till 15,8 
procent mellan kommunerna. Programmet har under 2011-2013 varit mest populärt i 
Smedjebacken, Strömstad och Finspång. Lägst andel elever som gått TE under perioden finns 
i Malå, Valdemarsvik och Ljusnarsberg.  

• Trots att TE generellt lockar elever som har högutbildade föräldrar, så är det inte fallet med 
flera av de kommuner som ligger i topp. Kommuner som Smedjebacken, Finspång, Enköping, 
och Ludvika m.m. 

• Gällande län läser flest elever i Stockholms, Uppsala och Hallands län på naturvetenskaps- 
eller teknikprogrammen. Lägst andel elever som går programmen finns i Gotlands, 
Kronobergs och Gävleborgs län. 

Kartläggningen visar också att det senaste åren funnits ett stort antal projekt och statliga, 
regionala samt lokala satsningar på området. För närvarande deltar 120 kommuner inom 
Skolverkets NT-satsning på att bygga upp NT-nätverk.  

Nedan följer några länkar till rapporten i KOOLT och dess bilagor: 

• http://skl.se/download/18.d600fc114fdba8c08a47ee1/1443698532838/rapport_NA_och_
TE_i_kommunerna.pdf  

• http://iva.se/event/morgondagens-tekniker-och-naturvetare--ge-alla-ungdomar-en-
verklig-chans/  

• http://skl.se/download/18.d600fc114fdba8c08a47f8f/1443698733923/Ny_KOOLT+%E2%
80%93+Kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning+och+l%C3%A5ngsiktigt+teknikintresse.ppt
x  

4.3. ETNICITET 
Ingenjörer med utländsk bakgrund borde vara en grupp av personer som utgör en potentiell 
resurs. I en rapport från Sveriges Ingenjörer (Olle Dahlberg) kring ingenjörer med utländsk 
bakgrund hämtas följande fakta och siffror: 

• Från 2007 till 2012 ökade andelen ingenjörer med utländsk bakgrund från 16 till 20 procent. 
• Totalt fanns i Sverige 2012 cirka 176 000 högskoleutbildade ingenjörer. Av dessa utgjorde 

ingenjörer med utländsk bakgrund 35 000, varav 4 500 inrikes födda med svensk utbildning. 
Av de drygt 30 000 utrikes födda hade 17 000 svensk utbildning och 14 000 utländsk 
utbildning 

• De utrikes födda utgjorde 17 procent av samtliga ingenjörer, men bara 13 procent av de 
förvärvsarbetande 

• För den dominerande delen arbetslösa – 48 procent – svarade utrikes födda med utländsk 
utbildning 

• I genomsnitt 95 procent av de inrikes födda ingenjörerna med svensk utbildning hade ett 
jobb 2012, medan siffran för utrikes födda med utländsk utbildning var 62 procent och 75 
procent för dem med svensk utbildning 
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Se länken http://www.ingenjoren.se/2016/01/37745/ för mer information.  

Som en diskussionspunkt skrivs bl. a. i rapporten  
- Det faktum att det tar så lång tid för högutbildade ingenjörer med utländsk bakgrund att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden tyder på att arbetsgivare förknippar dem med 
olika typer av osäkerheter. Vissa kan förefalla uppenbara, som att de inte anses ha tillräckligt 
goda kunskaper i svenska språket. Andra kan handla om en tvekan inför utbildningar från 
okända högskolor. 

Rapporten7 bygger på statistik från SCB över civil- och högskoleingenjörsutbildade personer i 
Sverige 2012. Hur många ingenjörer av de med utländsk bakgrund som har utbildning i 
elektronik framgår inte, men bland de studerande i Sverige på lärosätenas master- och 
magisternivå med data- och elektronikinriktning är merparten av utländsk härkomst. 

5. UTBILDNINGAR KONTRA ARBETSUPPGIFTER I 

ELEKTRONIKBRANSCHEN 
5.1. GYMNASIEUTBILDNING 
Nationellt på gymnasiet finns förutom de studieförberedande programmen på NA och TE även 
några för elektronikbranschen möjliga yrkesförberedande program. Det är i första hand El – och 
energiprogrammet som har fyra olika inriktningar. De är Automation, Dator- och 
kommunikationsteknik, Elteknik samt Energiteknik. På alla inriktningar finns relativt lite inslag 
av elektronik i utbildningens kurser, men företagen i branschen saknar generellt att 
elektroniken inte finns med som obligatoriska inslag. El- och energiprogrammet finns på 174 
platser i Sverige enligt den sökning vi gjort via länken www.gymnasium.se. Eleverna som gått El 
– och energiprogrammet hittar i elektronikbranschen främst arbetsuppgifter inom 
elektronikproduktion. Vid mässan i Kista den 19 – 21 april knöts kontakt med Paula Starbäck, 
undervisningsråd och nationell samordnare för El- och energiprogrammet. Här finns en 
möjlighet till fortsatt dialog då elektronikbranschen kommer med i de forum som påverkar 
yrkesprogrammets innehåll framöver. 

5.2. YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING 
Yrkeshögskolan (Yh) i Sverige är en myndighet som växt fram och tagit form 
under de senaste 10 åren. Man såg behovet av att samla eftergymnasiala och 
yrkesinriktade utbildningar till en enhet. Tidigare hade de olika benämningar, 
exempelvis KY-utbildningar. De utbildningar som bedrivs som yrkeshögskole-
utbildningar i Sverige är utbildningar som kan vara kortlivade, ibland finns de 
bara några år då syftet är att täcka aktuella behov på arbetsmarknaden. 
Exempel på branscher som är arbetsplatser efter en färdig Yh-utbildning är design, utveckling, 
försäljning, marknadsföring och produktion. Elektronik och data/IT finns väl representerade, 

                                                             

7 Olle Dahlberg, Ingenjörer med utländsk bakgrund 
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men också olika typer av energi- och elkraftutbildningar. Utbildningarna bedrivs genom statliga 
Yrkeshögskolan, är avgiftsfria och CSN-berättigande. 

5.2.1. YH-UTBILDNINGAR MED INBYGGDA SYSTEM (TEIS) 
Denna rapport uppmärksammar ett par YH- utbildningar, som har en inriktningen mot inbyggda 
system. Dessa finns i Västerås respektive i Linköping och är en 1-årig respektive en 2-årig 
utbildning.  

• Västeråsutbildningen drivs av företaget AGSTU och är en utbildning med 
systemkonstruktion och hårdvarunära C-programmering. Skolans pedagogik bygger på 
”learning by doing”. Utbildningen är på ett läsår och har ett distansupplägg med 35 platser. 
Nästa omgång startar den 29 augusti.   

• I Linköping drivs utbildningen av Östsvenska yrkeshögskolan, är på två år (400 YH-poäng) 
och är en mer programmeringsinriktad utbildning i ett IoT-koncept. En stor del av 
utbildningstiden arbetar studenten ute på företag och lär sig praktiskt att utveckla 
funktioner under skalet på bilar, sjukvårdsutrustning, säkerhetssystem och mycket annat. 

Se länken http://www.yhutbildningar.se/utbildning/ för att söka efter aktuella med specifika 
inriktningar. 

Här följer ytterligare några utbildningar, vilka bedrivs som arbetsmarknads- eller påbyggnads-
utbildningar och med koppling till Yh: 

• Utvecklare inom inbyggda system, en YH utbildning på distans med kontor i Malmö. Se 
länken http://www.ecutbildning.se/utbildningar/utvecklare-inom-inbyggda-system 

• Inbyggda system i Göteborg, en arbetsmarknadsutbildning med samma koncept som i 
Malmö.  

• Inbyggda system i Stockholm (Solna), en arbetsmarknadsutbildning på 28 veckor som riktar 
sig mot på arbetslösa ingenjörer som vill skola om sig. Utbildningen har genomförts i sex 
omgångar, mer information på de båda länkarna 
http://www.ecutbildning.se/utbildningar/inbyggda-system  
samt http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/utvecklare-inom-inbyggda-system-
arbetsmarknadsutbildning/ 

• Elektronikingenjör, se länken https://www.yrkeshogskolan.se/Utbildningar/Teknik-och-
tillverkning/Elektronikingenjor-201507770/ 

De tre förstnämnda utbildningarna har alla koppling till elektronikföretaget Motion Control i 
Västerås. Företaget ser kompetensförsörjningen inom elektronik som viktig för branschen och 
den egna verksamheten. 

5.3. HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 
Fler är någonsin, nästan 68 000 studenter, tog en högskoleexamen förra året (2015) . Sedan 
början av 90-talet har antalet examinerade ökat mest på utbildningar inom samhällsvetenskap 
och juridik. Antalet examinerade inom utbildningar inriktade mot teknik och tillverkning har lite 
mer än fördubblats. 

När det gäller utbildningar till civil- och högskoleingenjör har samma tre program varit de 
största under de senaste tio åren men det har skett förändringar på topplatsen. För 
civilingenjörer var maskinteknik det största programmet läsåret 2005/2006 men har i dag 
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puttats ner till andra platsen av industriell ekonomi. Teknisk fysik var för tio år sedan och är 
fortfarande det tredje största civilingenjörsprogrammet. 

Bland högskoleingenjörsprogrammen var datateknik den största inriktningen för tio år sedan 
men idag är byggnadsteknik den överlägset största. Maskinteknik är det nästa största 
högskoleingenjörsprogrammet och datateknik är det tredje största. Källa: Högskoleaktuellt v9, 
2016 

När det gäller högskoleutbildningar i elektronik och elektroteknik, så har dessa drastiskt 
minskat i antal under 2000-talet. Ren elektronikutbildning finns bara på några få högskolor och 
universitet. Däremot finns elektronik med i åtskilliga högskoleutbildningar, då med andra namn, 
kompletterande benämningar eller som applikationsområden för att locka in studenter till dessa 
utbildningsprogram. Namnet på utbildningen är viktigt att beakta när nya utbildningar ska 
planeras, utvecklas och marknadsföras. På exempelvis länken 
http://www.studentum.se/utbildning/universitet-hogskola-el-elektronik/a6-c874 finns ett 
antal utbildningar i eller med elektronik samt tillhörande lärosäte. 

Vartannat år hålls en utvecklingskonferens för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensens är 
nationell och specifikt för högskoleingenjörsutbildning en mötesplats för alla högskolor och 
universitet som utbildar högskoleingenjörer i Sverige. Främsta mål är att identifiera och 
diskutera aktuella och gemensamma frågor att utveckla ingenjörsutbildningarna på högskolor 
och universitet. Den senaste och femte i ordningen hölls vid Uppsala universitet hösten 2015.  
Målgrupper för konferensen är: 

• Lärare inom ingenjörsutbildningar 
• Personer aktiva inom programledning för högskoleingenjörsutbildning, exempelvis 

programansvariga, administratörer, studievägledare, studentrepresentanter 
• Pedagogiska ledare och utvecklare inom högskoleingenjörsutbildning 

Bra att känna till är den nya högskoleförordning från 2007 och som reglerar 
högskoleutbildningar som börjar efter 1 juli 2007. Högskoleförordningen utgår från den s.k. 
Bolognaprocessen, en europeisk överenskommelse som syftar till att göra utbildningarna mer 
jämförbara länderna emellan. Bilden på nästa sida åskådliggör och förtydligar vägen till olika 
examen i den akademiska meriteringen. 
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Bild: Utbildningssystemet på högskolenivå – källa Högskoleverket  

5.4. INGENJÖRSARBETE VAD ÄR DET? 
Från Teknikföretagens hemsidor kommer följande beskrivningar kring ”-Vad gör en ingenjör?”  
- Det första och viktigaste är att som ingenjör är du utbildad för att lösa problem inom ditt 
specifika område. Det kan vara allt från att utveckla program till mobiler eller bygga miljövänliga 
hus, till att planera vägarna i katastrofområden eller designa saxar. Det kan också vara att 
fundera ut hur pyttesmå robotar inuti en kropp kan rädda liv eller hur man stoppar 
brandutvecklingen i en kemisk fabrik. Listan kan göras lång, men alla ingenjörer är på något sätt 
med och bygger ett samhälle. Det kräver både kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga. 

En utbildad ingenjör har breda tekniska kunskaper, men även kunskaper inom den inriktning 
som valts. Det finns två grupper av ingenjörer; högskoleingenjörer och civilingenjörer. En enkel 
beskrivning är att en högskoleingenjör utvecklar och förbättrar teknik vi redan har, medan 
civilingenjören arbetar med att planera och bestämma hur framtidens teknik ska se ut. 
Utbildningarna är olika långa.  

Ingenjörsarbete och ingenjörsstudier; Se länken http://www.ingenjorsvagen.se, en hemsida 
som Teknikföretagen står bakom. Här kan besökaren botanisera bland olika exempel på vad 
ingenjörsarbete kan innebära. Elektronik i olika former är väl representerat i dessa exempel. För 
studievägledare finns länken http://www.ingenjorsvagen.se/syv/ för att hitta fakta, exempel 
samt vägen till att bli ingenjör. Teknikföretagen bjuder också på en SYV-kalender som kan 
underlätta planering och samtidigt ge en kortfattad information om tekniska utbildningar och 
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ingenjörsyrken. Denna skickas ut med post innan höstterminen startar och är helt kostnadsfri. 
Källa: Teknikföretagen och satsningen Ingenjörsvägen.  

6. DIGITALISERINGEN 
Digitalisering har blivit ett s.k. buzzword, som används av många, är omfattande och har 
förmodligen många olika tolkningar. Tillväxtanalys8, som är en statlig myndighet under 
Näringsdepartementet, har genomfört ett antal fallstudier som illustrerar hur digitaliseringen 
förändrat förutsättningarna för företagen utanför den traditionella IKT-sektorn. Resultaten visar 
att digitaliseringen förändrat verksamheterna i grunden. Den nya tekniken är numera 
integrerad i företagens kärnverksamhet.  

Förändringstrycket är påtagligt då gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala 
affärskoncept utmanar. Digitaliseringen är på väg ut i samhället och det är inte bara industrin 
som berörs. Hela vår omvärld blir allt mer påverkad och beroende av morgondagens teknik och 
system. Nya studier bekräftar en gammal sanning nämligen att tekniken behöver kompletteras 
med bland annat organisatoriska förändringar och kompetensutveckling av personalen för att 
den ska kunna implementeras framgångsrikt – detta är minst lika viktigt nu som under den 
första IT-vågen i början av 2000-talet. 

Ur ett kompetensperspektiv har man i en OECD-rapport9, som bl. a. Tillväxtanalys hänvisar till, 
delat in frågan i tre aspekter: 
1. Specialiserad IKT-kompetens för att exempelvis utveckla produkter, programmera och leda 

nätverk  
2. Anställda som 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. 

Frågan är hur Digitaliseringen och kompetensutveckling kommer att beröra skolan och på vilket 
sätt. Vinnova hade en utlysning där man ville bidra till skolans digitalisering och svenska 
ungdomars digitala kompetens. Rubriken var Digitalisering för framtidens skola – 
Innovationsprojekt och 2015 efterfrågades projektansökningar med två inriktningar:  

• A: Skapa med digitala verktyg 
Här välkomnade Vinnova projekt som utvecklar ungdomars förmåga att ta steget förbi 
passiv konsumtion av media till att bli aktiva producenter av digitalt material som media, 
program och texter. Stödet kunde exempelvis gå till lärarresurser och teknikstöd 

• B: Framtidsprojekt för att driva förändring 
Här söktes projekt som kan driva omfattande tankemässig förändring kring digitaliseringen i 
skolan och fungera som katalysatorer för den framtida utvecklingen. 

Utlysningen blev under 2014-2016 starten till drygt 30 projekt, varav flera är kopplade till 
programmering. Listan av projekt med länkar finns under Vinnovas hemsida på länken 

                                                             

8 Tillväxtanalys, Digitalisering 

9 OECD, Skills for a Digital World: 2016 
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http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Digitalisering-for-
framtidens-skola---Innovationsprojekt/. Flera av projekten lever nu vidare av sig själva och i 
större skala, vilket Vinnova ser som ett mycket gott resultat. 

Ett litet enkelt projekt i listan och som ändå har förverkligats är Datakortet, ett kretskort man 
kan ge till en elev som vill bygga ett helt eget gränssnitt mot en dator. Vinnova vill se att elever i 
hela Sverige hittar nya sätt att interagera med datorer! Se www.datakortet.se, där man på 
hemsidan kommer att kunna läsa allt om kretskortet samt kunna se bilder och filmer. 

Smartare Elektroniksystem med projektet Attraktionskraft har medverkat i starten av ett av 
projekten: ”Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering”, där Linköpings 
universitet är projektägare. Fokus är på vad som ska undervisas utifrån vad vårt digitaliserade 
samhälle kräver och hur undervisningen bör genomföras utifrån de digitala verktyg och 
möjligheter som finns idag.  

En möjlighet att förkovra sig och förstå digitalisering är att studera teknikhistoria. Vid det här 
laget finns det åtskilligt med produkter som vid teknikskiften slagits ut och branscher som 
radikalt förändrats i och med digitalteknikens inträde. Ta produkter som telefonen, 
miniräknaren och kameran som exempel, och vad har hänt för den tillverkande industrin där 
nya maskiner för produktion av komponenter och varor effektiviserats, automatiserats och 
robotiserats. I och med elektronikens och mjukvarans utveckling påverkas alla branscher och i 
alla led. Hälsoteknikområdet med alla hjälpmedel är ett exempel och tidningsbranschen ett 
annat, där man i båda fallen är mitt uppe i processen och har inte klart med hur affärsmodeller 
ska se ut framöver. 

När det gäller skolan har projektets sökningar och inventeringar hittat inslag om 
digitaliseringen på konferenser och mässor. Ett exempel är mässan SETT (Scandinavian 
Educational Technology Transformation), som genomförs i såväl Stockholm (Kista) som i 
Malmö. Årets program i Kista hade temat Modernt & Innovativt lärande, med fokus och 
inriktning på skolans digitalisering och lärande med teknik för alla skolåldrar. Deltagarna fick 
prova på allt från kodning till att löda kretskort. Utställare visade upp olika digitala läromedel i 
kombination med traditionella böcker, olika varianter av ”smart boards” (interaktiva skrivbord), 
molnbaserade IT-lösningar, olika varianter av robotar för barn och unga i åldrarna 3 år till 
gymnasiet. Mässan visade även upp vilka olika varianter av tekniska och digitala hjälpmedel som 
marknaden har att erbjuda för smartare klassrum. Se länken http://settdagarna.se/. 

Ett annat exempel är konferensen NU2016, där NU står för nätverk och utveckling, och är en 
nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i 
svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt 
utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. 2016 är den 
femte NU-konferensen i ordningen och har med en session om Digital kompetens och e-lärande.  

Ungdomar rör sig i helt andra medier än vad som traditionellt används som upplysningskanaler. 
Faktum är att man idag med några snabba knapptryckningar kan få svar på det mesta med hjälp 
av Google. Den här närheten till information ger studenterna mycket positiv feedback i kontrast 
till utbildningssystemet och den traditionella pedagogiken (Bilstrup 2016). För att vägledningen 
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ska leda till hållbara val för individen och för att undvika onödiga och kostsamma avhopp eller 
programbyten behöver studievägledningens roll stärkas, moderniseras och kvalitén höjas. 

Fjärde industriella revolutionen pågår nu! 
I en presentation från Näringsdepartementet om regeringens nyindustrialiseringsstrategi vid 
vårt senaste styrelsemöte 2016-05-18 fanns nedanstående bild. Betydelsen av elektronik kan 
inte göras tydligare! 

 

I arbetet som följer på Attraktionskraft kommer Smartare Elektroniksystem fortsatt att bevaka 
vad som händer, delta i debatten och säkerligen starta initiativ eller projekt på temat, helst i 
samverkan med andra strategiska innovationsprogram. 

7. KONTAKTER OCH KOMMUNIKATIONSKANALER UNDER 

PROJEKTETS GÅNG 
Kommunikation för att nå projektets målgrupp, dvs. lärare och SYV:are, för inbjudan till 
arrangemang och event har skett via nätverk av samarbetspartner. Här följer en lista på 
samarbetspartners i projektet:  

• Högskolan i Halmstad för den workshop vi genomförde i Halmstad 
• Vetenskapens hus i fallet SYV-dag i november 2015 
• Inbjudan till den 19 april och eventet S.E.E. 2106 har gått ut via utskick och hemsidor från: 

o Vetenskapens hus i Stockholm 
o Tekniska muséet 
o Teknikföretagen 
o Högskolan i Halmstad 
o Stockholmsmässan 
o Branschorganisationen Svensk Elektronik i utskick kring SEE 2016 
o Automation Region och deras månadsbrev 
o De bollplank vi har bland SYV:are samt i kompetensrådet i Smartare 

Elektroniksystem 
o Egna kontakter som knutits under projektets gång, exempelvis de personer och 

instanser vi haft kontakt med på Skolverket och Arbetsförmedlingen  

I och med SEE2016 och dagen för lärare och SYV:are har programmet början på ett eget nätverk 
hos målgruppen, att jobba vidare med och att sprida de resultat som projektet inneburit. 
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Facebook och motsvarande har vi använts som kanal för att hitta guider till aktiviteter vid 
SEE2016. Guiderna var fyra tjejer från Mälardalens högskola, som alla tyckte att uppdraget var 
intressant och de är numera goda ambassadörer för branschen. 

8. AKTIVITETER UNDER PROJEKTETS GÅNG 
Förutom inventering, lobbying och nätverkande har projektet resulterat i deltagande av 
aktiviteter, både egna och andras. Huvudsyftet med arrangemangen har varit att öka 
medvetenheten om elektronikbranschen i Sverige samt att få igång dialogen med målgruppen 
kring deras behov av information, kunskap och erfarenhet om elektronik som bransch och 
möjliggörare i olika sammanhang. Vad har då hänt? 

• Medverkan vid SYV-dag i november 2015, arrangerat av Vetenskapens hus i Stockholm.  
Ett arrangemang där vi i projektet fick möjlighet att presentera elektronikbranschen. Två av 
företagen i Branschorganisationen Svensk Elektronik, Prevas och Frikab, hade 
representanter på plats för att presentera ”Kompetens nu och i framtiden med fokus på 
elektronikbranschen”. Inbjudan och presentationen från företagen finns i bilaga 3 och 4.  
Anm: Årets SYV-dag 2016, ska behandla genusfrågor, där KTH vill lösa frågan om fler tjejer 
på tekniska utbildningar och Stockholms universitet har den motsatta problematiken, dvs. 
att de vill ha in fler killar till sina utbildningar. Medverkan planeras även hösten 2016. 

• Workshop Halmstad den 26 november 2015, ett arrangemang med temat ”Ökad 
medvetenhet hos elever på gymnasie- och grundskolenivå om elektronikbranschen och dess 
betydelse för Sverige som industrination”. Workshopen samlade ett 20-tal personer till 
diskussion, presentation och workshop. Se bilaga 5 för kommentarer och tips för ökad 
kommunikation. 

• Elektronikbranschens event S.E.E. 2016 den 19 – 21 april i Kista med en lärar- och SYV-dag 
den 19 april. Det övergripandet syftet och målet med dagen var att kommunicera 
elektronikbranschen till studie- och yrkesvägledare, tydliggöra betydelsen av elektroniken 
som område i samhället samt öka medvetenhet och intresse för elektronik. I och med att 
företagen fanns på plats i mässhallen kunde branschen och dess yrkesroller visas upp samt 
belysa de goda möjligheter som finns för en varierande och intressant yrkeskarriär. Här 
följer punkterna för dagen med kommentarer: 

o Inbjudan till eventet finns som bilaga 5 
o Övergripande presentation av branschen i bilaga 6 
o En rundvandring bland utställarna på mässan var givetvis det största inslaget för 

dagen. Här träffade deltagarna företag som representerade branschen och som på ett 
konkret sätt både kunde prata om och visa upp sin verksamhet. 
Kompetensförsörjning var givetvis med som en av punkterna. 

o I programmet fanns även en workshop, se bilaga 7, för att diskutera ett par av de 
utvalda frågeställningarna: 

� Varför tror ni att intresset för ingenjörsyrket är så lågt?  
� Vilken typ av insatser tror ni kan öka intresset för ingenjörsyrket? 
� Varför är så få kvinnor intresserade av ingenjörsyrket?  
� Vilken typ av insatser tror ni kan ändra på könsfördelningen?  
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Workshopens syfte att tanka av uppfattningar om högre utbildning inom data och 
elektroteknik, och att identifiera behov av olika typer av insatser för att förändra 
ungdomars syn på dessa ingenjörsutbildningar 

o Digitaliseringen för yrkes- och studievägledningen? - inslaget ”Tio tips att söka på 
nätet” var ett bidrag till detta, se bilaga 8 

o I det avslutande passet på eftermiddagen presenterade Arbetsförmedlingens 
prognoschef Håkan Gustavsson arbetsmarknaden och möjligheterna till arbete i 
olika branscher. Utsikterna till att få ett arbete i Elektronikbranschen är synnerligen 
gynnsamma – se bilaga 9 för statistik och siffror 

o Bland deltagarna på lärar- och SYV-dagen fanns Paula Starbäck, undervisningsråd 
från Skolverket och ansvarig för El – och energiprogrammet på gymnasiets 
yrkesprogram. En mycket bra kontakt med Paula är etablerad och förväntningarna 
är stora på att det blir en fortsatt och bra dialog med tanke på elektroniken och dess 
”återinträde” på gymnasieskolan. 

Flera deltagare var överraskade och imponerade av hur stor och omfattande elektronik-
branschen i Sverige är idag. 

I samverkan med mässarrangörerna, Stockholmsmässan och Svensk Elektronik, fanns en 
separat utställning på ett område som kallades Showcase Sweden. Här fanns produkter med 
elektronik för att visa deras funktioner samt belysa kunder och behov i utvecklingen. Även 
prototyper och laborativ verksamhet pågick bland utställare som Högskolan i Halmstad, 
Vetenskapens hus, Teknikåttan samt Tekniska muséet. En uppskattad verksamhet under alla 
dagar som eventet S.E.E.2016 pågick. Bland utställarna på Showcase Sweden fanns även ABB-
representanter med den nya roboten Yumi. ABB var mycket positiva till att ha medverkat vid 
S.E.E. 2016 och fick kontakter med elektronikbranschen som gav ett större värde än förväntat. 

9. RESULTAT OCH NÄSTA STEG 
Inventeringen har visat att det finns ett nästan ändlöst antal initiativ vad det gäller att intressera 
barn och ungdomar för naturvetenskap och teknik. I kommunerna finns kommunala musik- och 
kultur- och idrottsskolor, och idag växer det även fram kommunala natur- och teknikskolor. 
Nationellt utvecklar Science Center och andra aktörer koncept som också riktar sig brett mot 
allmänheten. Aktiviteter pågår inte bara under terminstid utan även på elevernas skollov. Via de 
nätverk av aktörer som identifierats finns det en möjlighet för de strategiska innovations-
programmen och Smartare Elektroniksystem i synnerhet att samverka och sprida såväl 
information som kunskap för att bidra och på sikt få ett plusresultat av en investering. Att våga 
och vara en tillräckligt god entreprenör även i detta sammanhang är en utmaning!  

9.1. KOMMANDE AKTIVITETER OCH FÖRSLAG 
För att komma vidare i arbetet med attraktionskraft och kompetensförsörjning krävs samverkan 
med ett antal organisationer och personer som identifierats och listas i kapitel 7. Dessutom finns 
vårt kompetensråd som från starten av programmet är knutet till kompetensförsörjningsfrågan i 
Smartare Elektroniksystem. Med detta i ryggen kommer här några förslag på projekt eller 
initiativ för nästa steg, aktiviteter som är tillämpbart för Smartare Elektroniksystem: 
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• Skolverkets programråd för yrkesprogrammet El- och energi på gymnasiet, där Smartare 
Elektroniksystem och Branschorganisationen Svensk Elektronik fått med en gemensam 
representant. 

• Utveckling av en tredagars kurs i elektronik för tekniklärare på grundskolan, i samarbete 
med Branschorganisationen Svensk Elektronik samt några av aktörerna i listan. Kursen ska 
innehålla såväl teoretiska som praktiska moment. Bland önskemålen finns en tekniklåda 
med elektronikexperiment, som flera av de inblandade har intresse och kunskap för att vara 
med och utveckla. Nätverket för att sprida resultat och att marknadsföra materialet finns. 

• Ett gemensamt strategiskt projekt kring Kompetensförsörjning med andra SIP:ar i 
samarbete med Tekniska muséet är under diskussion och ett koncept kommer att 
presenteras vid ”SIP-konferensen” den 4 – 5 oktober i Stockholm. 

• Mer samarbete med Tekniska muséet och deras Makerturnéer i Sverige, exempelvis 
diskuteras det en turné i Mälardalen i samverkan med lokala och regionala aktörer som 
ingår i vårt nätverk. 

• Fortsatt samverkan och underhåll av nätverket för att kunna vara en resurs i andras 
evenemang, exempelvis på höstens SYV-dag som Vetenskapens hus planerar på temat genus 

Överföringen av resultat från akademisk forskning till verkliga produkter och integration till 
industrins arbetssätt är en nyckelfråga för både akademin och företagen. Många företag är idag 
inte medvetna om existerande forskning och akademin har svårt att förstå forsknings- och 
kunskapsbehovet i näringslivet. För att råda bot på detta föreslås bland annat: 

• Erbjudande från våra lärosäten i kompetensrådet om föreläsningar på aktuella 
forskningstema riktat mot företag och företagsevent, allt i samarbete med 
Branschorganisationen Svensk Elektronik och deras medlemmar. 

• Prepare – en utlysning av Vinnova till en förberedande utbildning till att ha en 
industridoktorand på företaget. Detta är inget förslag utan är realiserat, se länken 
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-
innovationsprogrammet-for-smartare-elektroniksystem/  

Ungdomar rör sig i helt andra medier än vad som traditionellt används som upplysningskanaler 
av exempelvis elektronikbranschen. Att nå fram i dessa nya medier är förmodligen av väsentlig 
betydelse för att synliggöra elektronikområdet. Den här närheten till information ger eleverna 
väldigt mycket positiv feedback i kontrast till utbildningssystemet och den traditionella 
pedagogiken. Att förstå och utnyttja dessa mekanismer och utmana ungdomar på deras egen 
spelplan är förmodligen vägen fram för att nå ut till ungdomar och synliggöra 
elektronikbranschen på ett framgångsrikt sätt (Bilstrup 2016).  

Förslag till projekt i denna anda är att: 
• medverka på mässor av typen Gymnasiemässor med ett informationsmaterial som använder 

och nyttjar nya media.  

• starta en Facebook-grupp där information etc. om branschen presenteras, sådant som 
intresserar ungdomar och skapar debatt, diskussion samt nya tankar. Här kan även projekt- 
och examensarbeten annonseras liksom marknadsföring av en tekniklåda. Detta ger också 
möjlighet till en personlig kontakt med företag i branschen. 

Vilken typ av insatser kan ändra på könsfördelningen? Frågan ger många svar, men ett är att för 
elektronikområdet måste man lyfta fram elektronik i ”icke manliga produkter”. Det är viktigt att 
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SYV:are, No- och Tekniklärare i grundskolan kan inspirera både tjejer och killar och visa på den 
variationen som finns i ingenjörs- och teknikyrken.  

Det vi vet är att elektronik rent tekniskt 
är en möjliggörare för nästan alla 
branscher och att då med goda exempel, 
behov och utmaningar som inspiration 
kunna locka tjejer för att hitta 
arbetsuppgifter och en yrkesroll i 
elektronikbranschen borde vara möjligt.  

Bilden ovan är från Göteborgsföretaget Mevia vill hjälpa patienter att ta sina läkemedel när de 
ska. Hittills säljer företaget sina produkter till apotek i England, men de hoppas snart få in en fot 
inom hemtjänsten i Sverige. Norden ligger i framkant när det gäller e-hälsa. En mängd startup-
företag hakar nu på det snabba skiftet mot en digitaliserad vård. 

Utvecklingen i samhället med globalisering, klimatförändringar, urbanisering och demografi är 
utmaningar där elektronik finns med i verktygslådan och utgör en möjliggörare med stor 
potential när förslag till lösningar ska tas fram. 

Ett nästa steg till initiativ för Attraktionskraft inom Smartare Elektroniksystem är att fortsätta 
på den inslagna vägen; - att skapa en positiv attityd kring elektronikbranschen och dess 
arbetsuppgifter, och som gör att statistiken för kvinnor i ingenjörsarbete påverkas till tjejernas 
fördel. 

Ett bra inspirationsexempel är Simone 
Giertz, uppfinnare på heltid. ”- Hellre 
knäpp än tråkig” är hennes paroll!  
Bilden visar Simone i arbete i sin 
verkstad, ett inslag som visades i Rapport 
den 30 mars 2016. 
 

Anm: Medelingenjören idag i Sverige är 
en man (73%). 
 

10. BOLLPLANK 
I arbetet med Attraktionskraft har projektledningen haft stöd för arbetet från ett antal olika 
personer som vi gärna vill tacka och nämna: 

• Urban Bilstrup, universitetsadjunkt och forskare vid Högskolan i Halmstad 
• Linda Brüdigam, studie- och yrkesvägledare vid Fryxellska skolan i Västerås 
• Ewa Erixson Carlquist, Vetenskapens hus i Stockholm samt Teknikåttan och NTA  
• Stella Erlandsson, samverkanskoordinator vid Högskolan i Halmstad 
• Mikael Joki, VD på Eskilstuna Elektronikpartner AB 
• Håkan Mattsson, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola 
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Bilaga 8: Tio tips att söka på nätet, Håkan Mattsson  

Bilaga 9: Presentation av Arbetsförmedlingen den 19 april i Kista, Håkan Gustavsson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


