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VÄLKOMMEN!



Dagens program

 Syfte med dagen

– Berätta vad som gjort hittills 

– Få er syn på vad som är viktigt att göra 
framåt

INRIKTNING FRAMÖVER

 Värdekedjor

 SPETSOMRÅDEN

 KOMPETENSFÖRSÖRJNING, -UTVECKLING

SYNLIGHET – HUR NÅ UT BREDARE?

 Hur gör vi programmet och dess resultat mer 
kända och använda?

 Hur gör vi möjligheten att söka finansiering mer 
känd?

Program

10.00 Välkommen! Mats Odell, ordf
Resumé – från agenda till FoI-program 

Programmets insatser hittills

11.15 Projektpresentationer 

12.05 Lunch (kort promenad)

13.05 Projektpresentationer, forts.
14.15 Workshop – hur går vi framåt? 

inkl kaffe 14.30

15.30 Redovisning och summering

16.00 Tack för idag!



www.smartareelektroniksystem.se 

FRÅN ORD TILL HANDLING 

– AGENDA BLEV PROGRAM



• 2012: Tillväxt i Sverige - Vinnova gav stöd till 73 agendor 
7 elektronik/hårdvara blev en: Smartare Elektroniksystem

• Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för 
Elektronikindustrin, Branschorganisationen Svensk Elektronik

• Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem, Acreo

• Elektronikhårdvara i Sverige, Acreo 

• Fotonik - En möjliggörande teknologi för Sverige, Photonic Sweden 

• Kraftelektronik - från milliwatt till gigawatt, KTH

• Antennsystem, Chalmers

• Millimeter-wave and terahertz systems, Chalmers

4



AGENDAN

VI TOG PÅ OSS ETT UPPDRAG:

VISA ATT, OCH HUR, 

ELEKTRONIKINDUSTRIN

KAN SKAPA (ÄN MER) TILLVÄXT



ANALYS

KART-
LÄGGNING

INBLICK EU

DIALOG 
ANDRA 

AGENDOR

42 DJUP-
INTERVJUER

1000 
ENKÄTER

WORKSHOPS



RESULTAT AV KARTLÄGGNING

 Elektronikindustrin, grupp 1, har:

– God spridning över hela landet.

– Bra och ökande effektivitet.

– Stort antal anställda.

– Stor betydelse för företagen i 
grupp 2 och 3.



SVERIGE AB

TELEKOM MILJÖ

TRANSPORT FÖRSVAR INDUSTRI

MEDICINGRUVOR

ELEKTRONIKSYSTEM

TRE GRUPPER BILDAR 

INDUSTRIN

 3 600 företag framställer elektronik

 7 700 företag med elektronik i sina 
produkter

 Minst 14 900 företag är beroende av 
elektronik för sin produktion



Elektronikindustrin i norra Sverige per 
kommun

• Visar samlat förädlingsvärde (storlek på cirkel) inom 
elektronikindustrin där det finns minst
100 msek inom dessa SNI-koder i kommunen

• Visar alla aktiebolag med säte i kommunen dvs 
materialet är inte uppdelat på arbetsställen

Konkurrenskraft        god  medel       svag

2013-03-21 © Grufman Reje 2013



Elektronikindustrin i södra Sverige per 
kommun

• Visar samlat förädlingsvärde (storlek på cirkel) inom 
elektronikindustrin där det finns minst
100 msek inom dessa SNI-koder i kommunen

• Visar alla aktiebolag med säte i kommunen dvs 
materialet är inte uppdelat på arbetsställen

Konkurrenskraft        god medel       svag

2013-03-21 © Grufman Reje 2013



Tillväxt inom 

elektronikindustrin 02, 04, 06, 

08-11

2013-03-21 © Grufman Reje 2013

Tillväxten inom 
elektronikindustrin 
har varit 90% 2002 
till 2011, nästan en 
fördubbling av 
näringens samlade 
förädlingsvärde.  

Sysselsättningen har 
vuxit med 9% under 
samma period.



FoI-agenda

Med bred förankring från start:



JA! Strategiskt innovationsprogram

Innovations-
område med 

potential

Nationell 
kraftsamling kring 
gemensam vision 

och mål

Förankrad strategi 
och ledarskap för 

att förverkliga 
målen

Stärkt hållbar tillväxt

Skapa förutsättningar för 
hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar

Hållbar samhällsutveckling 
som tryggar 
försörjning, välfärd, 
miljö- och energipolitiska mål

Stärkt konkurrenskraft och 
ökad export för svenskt 
näringsliv

Sverige är ett attraktivt land 
att investera och bedriva 
verksamhet i

Förutsättningar
Förväntade

Effektmål

Insatser Resultat/Effekter

Letter of Intent
Organisationer Antal

Stora företag 28

SMF 56

Intresseföreningar 5

Institut 6

UoH 10

Agenda/Center 2

Totalt 107

Värdekedjor

Spetsområden

Kompetens 
försörjning



Organisation

Programstyrelse

Programråd
Spetsområden

Programkontor

B
eh

o
vs

äg
ar

e

Programråd
Värdekedja

Programråd
Kompetens-
försörjning



Reserverad budget

VINNOVA, ENERGIMYNDIGHETEN, FORMAS

 2014 11 MSEK 

 2015 26 MSEK 

 2016 37 MSEK

 2017 46 MSEK

summa: 120 Mkr från staten
> 20 Mkr inkl företagens egna insatser

… med avsikt om varaktighet 12 år



INSATSER HITTILLS INOM 

HUVUDUTMANINGARNA

• Värdekedja

• Spetsområden

• Kompetensförsörjning





Dagens program

 Syfte med dagen

– Berätta vad som gjort hittills 

– Få er syn på vad som är viktigt att göra 
framåt

Inriktning framöver?

Synlighet – hur nå ut bredare?

Program

10.00 Välkommen!
Resumé – från agenda till FoI-program 

10.15 Programmets insatser hittills

11.15 Projektpresentationer 

12.05 Lunch (kort promenad)

13.05 Projektpresentationer, forts.
14.15 Workshop - intro

14.30 Kaffe och workshopstart 
14.15 Workshop – hur går vi framåt? 

inkl kaffe 14.30

15.30 Redovisning och summering

16.00 Tack för idag!



Vad är  viktigt framåt?

Inriktning framöver inom insatsområden?

 VÄRDEKEDJOR t.ex:
- led i värdekedjan som är prio att stärka, åtgärd? (time to market)
- kunskapsöverföring mellan parter?
- kunskap om varandras förutsättningar/roller?

 SPETSOMRÅDEN t.ex:
- prioritera hårdare inom vilka områden vi stödjer projekt
- vilken mognadsgrad bör stödjas
- ändringar i villkor som möjliggör stöd till………

 KOMPETENSFÖRSÖRJNING, -UTVECKLING t.ex.
- påverka grundskolelever inför gymnasieval
- påverka utbildningsinnehåll, (grund+gymn+högskola)
- branschens synlighet i skolorna? – företagsbesök/gäst på skolan etc?
- fortbildning för yrkesverksamma – gärna exempel på viktiga områden

Synlighet – hur nå ut bredare?

 Hur gör vi programmet och dess resultat mer kända och använda?

 Hur gör vi möjligheten att söka finansiering mer känd?

Värdekedjor

Spetsområden

Kompetens 
försörjning





www.smartareelektroniksystem.se 







Lager…. 



SLUTSATS I AGENDAN:

TRE HUVUDUTMANINGAR

• Värdekedja

• Spetsområden

• Kompetensförsörjning



SLUTSATS I AGENDAN:

TRE HUVUDUTMANINGAR

• Värdekedja

• Spetsområden

• Kompetensförsörjning



VÄRDEKEDJA

Maria Månsson



VÄRDEKEDJA

Utmaningen
 Kedjan är beroende av alla länkar - ingen aktör täcker kedjan själv. De 

flesta företag är små/medelstora och har inte råd att ha alla nödvändiga 
kunskaper in-house och kräver därför arenor för utveckling, utbyte och 
överföring av kunskap.  

 Varje länk i kedjan har sin del i FUI-arbetet från idé till produkt - viktigt att 
utvecklingsarbetet flyter på effektivt. ”Time-to-market” är avgörande för 
lönsamhet.

 Samverkan mellan aktörerna i värdekedjan är nödvändig för att 
konkurrenskraftiga produkter ska nå ut på marknaden; innovativa 
lösningar, effektiv produktion, rätt val av material, kontinuerlig förbättring. 



EFFEKTIVA VÄRDEKEDJOR 

 Kunskapsöverföring

 Större samverkan mellan aktörer i hela 
värdekedjan

– Forskning

– Teknikutveckling

– Tillverkare

– Distribution

 Ställer nya krav på:

– Överblick

– Beställarkompetens

– Kommunikation

– Kommersialisering



Värdekedja

Vad ska åstadkommas

 Insikt om branschen, dess behov och framtid

 Tekniskt kunnande – ha koll på och använda ny teknik för att få mer 
konkurrenskraftiga produkter/produktion/affärer.

 Förbättrad kommunikation mellan aktörerna.

 Nätverk och arenor i hela landet – se till att känna till rätta aktörerna i 
varje led i värdekedjan.

 Ökad affärsförmåga

 Innovationsstöd



Rådets uppgifter

 Fokus / Inriktning
Programrådet kommer att jobba med frågor som hur vi effektiviserar och 
förbättrar alla gränssnitt mellan de olika aktörerna, men även vilka 
tekniska utmaningar vi ser framför oss och vilka områden vi måste 
prioritera för att behålla global konkurrenskraft. 

 Verktyg

Utlysningar, Mötesplatser/Nätverk, Standardisering, Mentorprogram,

Innovationsstöd entreprenörer

 Sammansättning

Rådsmedlemmarna ska representera värdekedjan och belysa de 
utmaningar som behöver prioriteras för att nå målen som satts upp för 
programmet.

Företag ex: Atlas Copco, Polyamp, Inission, Würth, ÅF, Elfa, Mycronic



SPETSOMRÅDEN

Leif Ljungqvist



Mätmetoder för processindustrin

Extrema temperatur-
förhållanden uppåt 
2500 grader inom 
stålindustrin.

 En specialanpassad 
fiberoptik gör det 
möjligt att mäta 
kontinuerligt i 
realtid. Vilket ger 
minskad 
energiförbrukning 
och högre kvalitet.



Rådets uppgifter

Mål

 Svensk elektronikutveckling ska sikta på att leverera högteknologiska lösningar till 
marknadsområdena:

 automotive

 medicinsk teknik/life science

 militär/säkerhet

 telekom

 energi

 automation/produktion

Sverige ska bibehålla och utveckla högteknologiska spetskompetenser inom ett urval 
av teknikområden, där vi i många fall redan har en framskjuten position 



Organisation

 Mikro-nanoelektronik, Jan Andersson

 Tryckt elektronik, Göran Gustafsson (Isak Engquist)

 Kraftelektronik, Staffan Norrga

 Fotonik, Pierre-Yves Fonjallaz

 Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem Herbert Zirath

 Sensorer, Göran Stemme (Kristinn Gylfason)

 Inbyggda system, Jerker Delsing (Pär-Erik Martinsson och Jonas Gustafsson )

 Byggsätt och tillförlitlighet, Dag Andersson (Per-Erik Tegehall )

 Avancerad produktionsteknik, Klas Brinkfeldt



Aktiviteter

 Rådet föreslår och deltar i arbetet med utlysningar

 Respektive spets- och insatsområde driver de egna nätverken

 Kan bilda kompetens nav

 Samverkar med Grants office

 Samordnar  grupperingar för utlysningar utanför SIP (EU, SFF)



KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Mikael Joki



Programråd Kompetensförsörjning

 Vilken kompetens behöver våra företag om 3-5 år?

 Hur säkrar vi kompetensbehovet i företagen?

 Hur säkrar vi kompetensöverföringen i företagen?

 Hur kan utbildning och forskning på U&H bättre 
matcha industrins behov?

 Hur får vi svenska ungdomar och studenter (även 
utländska) att möjliggöra en expansion av 
elektroniksystem i Sverige?

 Företag måste erbjudas tillgång till rätt kompetens 
över tid för att möta morgondagens marknadskrav.



Rådets uppgifter

 Stimulera samarbete mellan Akademi och 
Industri

 Verka för Kompetensförsörjning i hela 
värdekedjan

 Attrahera ungdomar till branschen

 Kompetenskartläggning i företag

 Säkra en behovsdriven 
kompetensutveckling till företagen



START 1 JAN 2015

- UPPSTART UNDER 2014



Aktiviteter 2014

Utlysning Pilotprojekt

Gemensam utlysning (Elektronik, IoT, Grafen, Folksjukdomar)

Stängde: 2014-09-22

Projektstart tidigast: 15 november 2014

Budget Elektronik: 5 MSEK

Strategiskt projekt

Fördjupad behovs- och framtidsanalys

Utlysning 2015

Förberedelser inför nästa utlysning i januari 2015 

Fler utlysningar framöver



VISION 2025

”Svenska elektronik-

system möjliggör en 

svensk industri i 

världsklass”.



Utan (svensk) elektronik stannar Sverige




