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En liten summering inför sommaren
Inom Smartare Elektroniksystem tycker vi att vi haft ett mycket
produktivt år med insatser som har fått ett väldigt positivt
mottagande från våra behovsägare, den svenska
elektronikbranschen. Inspirationsdagar runt om i landet har det
senaste året samlat 40-60 deltagare per tillfälle och ännu
viktigare är att det resulterat i flera konkreta diskussioner om
gemensamma utvecklingsprojekt. Vår satsning på en Handbok
för att beställa elektronikhårdvara lanserades i februari och fick
ett otroligt positivt mottagande. Flera företag har beställt egna
upplagor för att dela ut till kunder eller använda i
internutbildning. Handboken finns att ladda ner i pdf-version på
vår egen och Svensk Elektroniks hemsidor.

  
Projektet för att ta fram ett undervisningsmaterial för grundskolans teknikundervisning som berör
elektronik och programmering har också uppskattats och vi vill speciellt tacka de företag som hittills varit
med och sponsrat med material och komponenter till de aktiviteter som projektet haft för att testa
materialet. Vi vill speciellt tacka de företag som med kunskap och resurser är med och utvecklar
läromedlet för de aktiviteter som projektet haft för att testa materialet.

  
Till sist vårt enskilda projekt PEA Innovationskluster där vi möjliggör för svenska företag att i den
världsunika test- och pilotproduktionsanläggningen för tryckt elektronik i Norrköping prova hur tryckt
elektronik kan förändra elektronikproduktion och vilka produkter som kan innehålla elektronik. Hittills har
22 svenska företag utnyttjat möjligheten. Vi hoppas att det kommer bli många fler och vill ni veta vad
detta område kan göra för er så tveka inte att kontakta vårt programkontor eller Tommy Höglund,
ansvarig för företagskontakter på PEA, (Printed Electronics Arena).

  
Smartare Elektroniksystem genomför en omorganisation och ni når oss efter den 1 juli på våra enhetliga
mailadresser:

 Programchef: magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se
 Bitr. programchef och ansvarig för internationaliseringsaktiviteter:

thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se
 Kommunikationsansvarig: lena.norder@smartareelektroniksystem.se
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4) Rapport från ett nytt NTA-tema
 
”Elektronik och programmering” - ett enskilt projekt inom
Smartare Elektroniksystem

  
Bakgrund

 NTA, Natur och Teknik för Alla, har blivit synnerligen aktuellt.
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att programmering
ska in i undervisningen i olika sammanhang och i olika ämnen
på grundskolan. I kombination med att alla elever även ska ha
200 h undervisning i ämnet Teknik kan arbetet med elevernas
digitala kompetens bli konkret och stärkas. Den nya
läroplanen börjar gälla från hösten 2018.

 För Smartare Elektroniksystem ger det möjligheten till att
agera och i ett enskilt projekt inom ramen för programmet
startade vi 2018 ett projekt som kallas ”Elektronik och
Programmering”. Satsningen sker i samverkan med den
ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. NTA arbetar i
huvudsak på grundskolan för att öka elevers kunskap och
nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena samt teknik och
matematik. Projektet är ett led i Smartare Elektroniksystems
långsiktiga strategi för kompetensförsörjning; att öka

Projektledare anders.martinsen@smartareelektroniksystem.se
  

Med detta vill vi på Smartare Elektroniksystem önska er alla en mycket glad och trevlig sommar!
  

Läs mer om vad som är på gång nedan. 
 

1) Aktuell utlysning stänger 6/9
 Vi genomför årligen två utlysningar. En större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för

genomförbarhetsstudier.
  

Aktuell utlysning avser genomförbarhetsstudier inom något av våra spets- och insatsområden. Se till
att ta tillvara på möjligheterna för dig och ditt företag och skicka in ert bidrag. Utlysningen öppnade
den 14 juni och stänger den 6 september. 

  
Läs mer om utlysningen

2) Stora Elektronikdagen med SUMMIT 12/9 i Stockholm
 Den 12 september hälsar vi alla välkomna till vår årliga Summit på Clarion Sign hotel i Stockholm.

Tema för året är ”hur kan vi stärka elektronikframställningen i Sverige”. 
  

Vi kommer därtill att visa upp avslutade och pågående FoI-projekt som får visa er vad de
åstadkommit. Som ett led i programmets satsning på att hjälpa svenska företag till internationella
samarbeten kommer vi också att ha ett stort internationellt deltagande från organisationer som
motsvarar Smartare Elektroniksystem i enskilda länder och på EU-gemensam nivå. 

  
Stora Elektronikdagen med SUMMIT

3) Inspirationsdag i Göteborg 2/10
 Välkommen till en inspirationsdag med fokus på på visioner för trådlös kommunikation inom telekom,

rymd och transport. Anordnas i samarbete med Microwave Road. 
  

Experter från respektive applikationsområde, telekom, rymd och transport samt våra 10 spets- och
insatsområden finns med och presenterar under dagen. Det finns också gott om tid för att diskutera
och dela med sig av erfarenheter. Allt för att vi ska öka den svenska elektronikindustrins
konkurrenskraft inom områden där vi redan är starka. Detta är ett arrangemang som ingår i vår
landsomfattande turné tillsammans med Svensk Elektronik och PhotonicSweden. 

  
Senare i höst planeras ytterligare en inspirationsdag den 20 november.

  
Anmälan till Inspirationsdagen 2/10 i Göteborg
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medvetenhet om elektronikbranschen, dess roll och möjligheter till intressanta arbetsuppgifter, inte minst
för kvinnor. 

  
Status

 Målet med projektet är att färdigställa ett nytt NTA tema med elektronikinnehåll, en ”låda”, med den BBC-
utvecklade plattformen Micro:bit som bas. Temat är ” - Det hållbara samhället”, och ska visa på
möjligheterna med elektronik och programmering för olika applikationer på temat. 

 Projektet har kommit halvvägs och efter sommaruppehållet sker en avstämning av hittills utvecklat
material med NTA-organisationen samt med läroplanens intentioner. Lärarna ska också stärkas via
kurs(er) och handledning, vilket ger dem och eleverna tillgång till olika nya moment inom NT-området. 

 Aktiva partners i projektet är några olika skolor i Sverige men också företag inom Branschorganisationen
Svensk Elektronik, företag som på ett konkret sätt bidrar till utformning och innehåll av läromedlet. 

 På bilden ses hur Micro:bit-kortet är kopplat till vårt prototypkort, där kopplingar, laborationer och
experiment med programmering kan inspirera till kreativa lösningar på utmaningar under temat. 
 

5) Sommarkurs på NTA-tema
En Sommarkurs genomförs av KomTek i Eskilstuna, en ny
samarbetspartner som satsar stort på att ”- ... ungdomar ska bli
bekanta med en mikrokontroller som styr elektronik runt
omkring oss”. 

 Kursen ges i tre omgångar under en vecka, med start
midsommarveckan. Deltagare är ungdomar från såväl årskurs
4–6 som årskurs 7–9. Kursen ingår som ett utvecklingsmoment
i vårt NTA-tema.

  
På bilderna ses Johan Karlsson och Jenny Raabe, lärare och
instruktörer på KomTek. Verksamheten har stort inslag av
metodik som Makerspace då det är många teknikområden som
berörs. 
 

6) Mer samverkan företag – akademi
 Sverige behöver öka samverkan mellan företag och akademi. Akademin behöver bedriva mer

industrirelevant forskning och svenska företag behöver bli bättre på att nyttja expertkunskap från
akademin. Ett sätt att samarbeta är genom industridoktorander. För att skapa bättre förståelse för
forskarstudier och öka insikten om vilka möjligheter industriforskning ger små och medelstora företag
har Smartare Elektroniksystem tillsammans med Högskolan i Halmstad och Mälardalens högskola
skapat det unika förberedelseprogrammet Prepare. 

  
Läs mer...
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7) Internationaliseringsaktiviteter 
 Smartare Elektroniksystem arbetar för att hjälpa fler svenska företag till internationella samarbeten. 

  
Detta har vi gjort

 Bland annat har vi deltagit på Eureka Innovations Days som hölls i Helsingfors 22-24 maj på temat
”The Power of Collaboration”. Här kan du se presentationerna.

 Ett flertal svenska företag presenterade sina imponerande projekt resultat och det gavs utrymme för
matchmaking möten för att finna nya partnerskap och pitcha nya projekt förslag.

 Vi kommer att hjälpa till med att bygga projektkonstellationer på liknande events framöver. 
  

Vinnova arrangerade under Eureka Days ett uppskattat frukostseminarium där Smartare
Elektroniksystems nya biträdande programchef med fokus på internationalisering, Thorbjörn Ebefors,
tillsammans med Digital Sweden övergripande presenterade vad som sker inom programmet
avseende internationell samverkan.

  
En stor koreansk delegation av företag deltog och ett givande svensk-koreanskt lunchmöte
arrangerades med ett stort antal svenska inbjudna deltagare, däribland Smartare Elektroniksystem.

 Sista dagen hölls en intressant rundabordsdiskussion i en tre timmars session om framtiden och
möjligheter för den europeiska, kanadensiska och koreanska elektronikindustrin för att få
medfinansiering av nya projekt inom EUREKAs Cluster Funding. Smartare Elektroniksystem deltog
tillsammans med ett dryga 20-tal andra svenska deltagare. Läs mer här.

  
Det här är på gång

  
EUREKA ITEA3 nätverksdagar i Stockholm

 För inbyggda system och nya IoT projekt arrangerar EUREKAS cluster ITEA3 ett två dagars event i
Stockholm med matchmaking och projektförslagspitchning den 4-5 september.

 Välkommen till ITEA Project Preparation Days där företag och forskare från Europa, Kanada och
Sydkorea får möjlighet att "pitcha" sina projektförslag, diskutera idéer och bygga konsortier.

 Plats: Stockholm Waterfront Conference Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
 Tid: Tisdag 4 september kl. 09:00 till onsdag 5 september kl. 17:00

 Mer information om EUREKA ITEA3 nätverksdagar 
  

Särskilt viktigt för svenska elektronikföretag är EFECS 2018 - European Forum for Electronics
Components and Systems 20-22 november i Lissabon, Portugal 

 EFECS 2018 - European Forum for Electronics Components and Systems som samorganiseras
mellan AENAS, ARTEMIS-IA, ECSEL-JU, EPoSS, Europiska kommissionen i samarbete med
EUREKA och fokuserar på “Our Digital Future" and the Electronic Components and Systems genom
hela värdekedjan inom europa. Detta årligen återkommande forum ordnas i år i Portugal.

 Plats: Lissabons Kongress Center, Portugal
 Tid:  20-22 november

 Mer information om EFECS
  

EU kommissionen anordnar Forsknings- och innovationseventet ICT 2018:
 Imagine Digital - Connect Europé som kommer att äga rum i Wien 4–6 december.

 Eventet kommer att fokusera på EU:s prioriteringar i digitaliseringen av samhälle och industri och
bestå av fyra komponenter: konferens, utställning, nätverkande och forum för innovation & startups.
Här kan du som arbetar med den digitala omställningen dela med dig av dina erfarenheter och
visioner och lära av andra. Målet är att länka ihop och skapa ett digitalt Europa.

 Plats: Austria Center Wien, Österrike
 Tid: 4-6 december

 Mer information om ICT 2018
  

 
Mer om internationaliseringsarbetet här

Smartare Elektroniksystem
Du får detta mail då du är med i Smartare Elektroniks maillista, har deltagit på något av våra evenemang, något
evenemang vi medverkat kring eller önskat få våra utskick. Om du inte längre önskar få information från oss kan

du avregistrera dig här eller kontakta kansliet info@smartareelektroniksystem.com . Vi behandlar i förekommande
fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen

och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte
under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår

personuppgiftspolicy.
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