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Smartare Elektroniksystem
Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och  
tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinsti-
tut och universitet.

Sverige är ett industriland i världsklass. En stark bidragande orsak till det är att Sveriges elektro-
niksystem ligger i världsklass. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt 
fler samman hang och utgör en allt större och viktigare andel i de pro dukter och produktionssystem 
som finns och utvecklas inom olika branscher, därmed ökar marknaden.

Smarta elektro niksystem efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna nya effektiva lösningar 
för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på utveckling av förnyba-
ra energikällor, effektivisering av energiproduktion, energibesparing, långsiktigt hållbar miljö samt 
vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning.

För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara kon kurrenskraftiga på smarta elektroniksys-
tem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar:

Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar kontinuerligt med dessa tre utmaningar.

Du kan också vara med och utveckla möjligheterna, t ex genom engagemang i våra programråd eller 
genom att delta i de utlysningar och evenemang vi anorordnar.

Värdekedja
Förbättra samverkan och öka effektiviteten i värdekedjor

Spetsområden
Bibehålla och vidareutveckla nationell spets inom nyckelområden

Kompetensförsörjning
Säkra kompetensförsörjningen

      Om Smartare Elektroniksystem
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   Vision

År 2025 är Sverige fortsatt ett industriland i världsklass. Inom i stort sett alla områden där 
man är beroende av avancerad teknik finns svenska (eller ursprungligen svenska) företag i 
den absoluta världstoppen.

En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem 
verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt fler sammanhang och utgör en allt större och vikti-
gare andel i de produkter och tjänster som finns och utvecklas inom i olika branscher. Därmed ökar 
marknaden. Smarta elektroniksystem kommer att efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna 
nya effektiva lösningar för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på 
utveckling av förnybara energikällor, effektivisering av energiproduktion, energibesparing, lång-
siktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning.

Sverige är år 2025 ett land som är mycket attraktivt för elektronikberoende företag av alla storle-
kar, eftersom här finns en geografisk närhet till blomstrande forskning och -industri som med sin 
effektivitet och spetskompetens ger god förankring för företagen genom ett fördelaktigt klimat att 
verka i.

Effektiviteten inom elektroniksystem-FoU säkerställs av välfungerande samverkansfunktioner 
mellan alla inblandade aktörer. Området smarta elektroniksystem kännetecknas av hög träffsä-
kerhet genom det hos samtliga ingående aktörer finns både god vilja och goda förutsättningar att 
möta varandras villkor.

Som en följd av att svenska aktörer inom smarta elektroniksystem renodlat sin spetskompetens 
mot de områden där Sverige har bäst förutsättningar att vara starkare än konkurrensen är vi 
världsledande inom dessa områden. Kopplingen till behovsbilden på marknadssidan är genom-
tänkt, tydlig och framgångsrik.

Området smarta elektroniksystem försörjs med kompetent personal från ett utbildningssystem 
som är väl kopplat till både forskningens och industrins förutsättningar genom relevanta studieä-
mnen, markerade inslag av ”industriell verklighet” i grundutbildningen och välfungerande akade-
miska vidareutvecklingsmöjligheter.
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Sammantaget är 2025 års världskarta över elektronikutveckling väldigt olik dagens, och Sverige 
har säkrat en tätposition. Liknelsen ”att vara med när tåget går” är passande men inte tillräcklig.  
År 2025 har Sverige inte bara klivit på tåget; vi har också agerat lokförare inom valda områden 
och även identifierat var ny räls ska byggas i obanad terräng.

Kort sagt, elektronikindustrin har förutsättningar till kraftig tillväxt på både kort och lång sikt. En 
kompetent och konkurrenskraftig elektronikindustri utgör grundförutsättning för en framgångsrik 
och internationellt konkurrenskraftig industri i sin helhet. Sverige har all anledning och alla förut-
sättningar att säkerställa sin position i världsklass. Men positionen måste förtjänas – fortlöpande.
 

Kort fakta 

Sverige har över 3 500 elektronikföretag som omsätter 172 Mdr kr och sysselsätter drygt 57 000 
svenskar (2017). Adderar vi till företag där elektroniken är en avgörande beståndsdel i den egna  
produkten, når vi en samlad omsättning på över 1 150 Mdr kr och över 310 000 anställda.

Den del av branschen som framställer elektronik har haft en tillväxt på 14 % i antalet anställda 
sedan 2011 och det är mer än genomsnittet för svenskt näringsliv. 

De två grupperna, de som framställer elektronik och de som tillverkar produkter med avgörande 
elektronikinnehåll, står för 7% av Sveriges BNP och 6% av sysselsatta i Sverige.  

  Vision
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 Organisation                                       

Styrelsen

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Ordförande     Tommy Noaksson, ABB Process Automation
Mats Sundin, Veoneer AB    Charlotte Karlsson, RISE ICT
Bo Wass, Smartilizer Scandinavia AB  Christoffer Levandowski, QRTech AB
Maria Månsson, Prevas AB   Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Mikael Joki, Ordf. Svensk Elektronik             Carl-Mikael Zetterling, KTH
Christina Hugosson, Effic AB

Programkontor

Magnus Svensson, Programchef          Anders Martinsen, Projektledare   
Thorbjörn Ebefors, Biträdande programchef          Therese Forsén, Kommunikatör  
och Internationaliseringansvarig

 
Programråden 

Det finns tre programråd, som vart och ett svarar mot de tre huvudutmaningar som är i fokus 
för Smartare Elektroniksystem.
Råden föreslår aktiviteter och insatser. Styrelsen är beslutande. I råden sitter yrkespersoner 
från branschen, som vill påverka och medverka i arbetet inom respektive råds område.
Varje råd leds av personer från styrelsen samt programkontoret:
Varje råd leds av en styrelserepresentant och en representant från programkontoret.
De som vill delta i råden är varmt välkomna att kontakta de ansvariga för råden.

Spetsområden

Christoffer Levandowski, QRTec 
christoffer.levandowski@qrtech.se

Magnus Svensson, Programkontoret 
magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se

Värdekedja

Maria Månsson, Prevas AB 
maria.mansson@prevas.se

Therese Forsén, Programkontoret  
therese.forsen@smartareelektroniksystem.se

Kompetensförsörjning

Anders Martinsen,Programkontoret 
anders.martinsen@smartareelektroniksystem.se
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   Organisation

Internationella samarbeten 

Från och med 2018 ökade programmet fokus på att stärka svenska företags deltagande i  
internationella projektkonsortium. Vi bygger nätverk med organisationer som liknar Smartare 
Elektroniksystem i andra länder och hjälper svensk företag hitta internationella samarbets-
partners. Huvudansvarig är biträdande programchef Thorbjörn Ebefors. 
 

Forsknings- och innovationsagendan Smartare elektroniksystem som ligger till grund för  
programmet presenterades under hösten 2013.  
Agendan togs fram under ledning av följande arbetsgrupp: 

Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT
Jan Y Andersson, Acreo Swedish ICT
Louise Felldin, Acreo Swedish ICT
Maria Månsson, Prevas, Branschorganisationen Svensk Elektronik
Lena Norder, Branschorganisationen Svensk Elektronik
Dag Andersson, Swerea IVF
Pierre-Yves Fonjallaz, PhotonicSweden
Dag Jungenfeldt, Chalmers
Staffan Norrga, KTH

Agendan
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     Organisation

 
Valberedning
Programmet vill vara relevant för alla behovsägare och samtidigt vara öppet för nya krafter att 
engagera sig. För att säkerställa detta har programmet utsett en valberedning med en oberoende 
ordförande, Olle Hulteberg, Inission.  
Övriga i valberedningen är Leif Ljungqvist, Jerker Delsing och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Kontakt: 
olle.hulteberg@inission.com
leif.ljungqvist@comstrat.se
jerker.delsing@ltu.se
ulla-britt@frajdin-hellqvist.se

Valberedningens uppdrag och process för val av styrelseledamöter, läs mer.

mailto:olle.hulteberg%40inission.com?subject=
mailto:leif.ljungqvist%40comstrat.se?subject=
mailto:jerker.delsing%40ltu.se?subject=
mailto:ulla-britt%40frajdin-hellqvist.se?subject=
https://www.smartareelektroniksystem.se/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/Valberedningens-uppdrag-2019-06-03.docx


     
 Våra tre utmaningar

 
År 2025 är Sverige fortsatt ett industriland i världsklass. Inom i stort sett alla områden där 
man är beroende av avancerad teknik finns svenska (eller ursprungligen svenska) företag i 
den absoluta världstoppen.

Utmaning 3: 
 
Skapa säkrare kompetensförsörjning

• Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer
• Koppla samman utbildnings innehåll och industriella behov
• Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige 

Utmaning 1: 
 
Skapa bättre  
kunskapsöverföring och  
samverkan i värdekedjor-
na

• Kunskapsöverföring
• Större samverkan mellan aktörer i hela   
                     värdekedjan
 »  Forskning
 »  Teknikutveckling
 »  Tillverkare
 »  Distribution
 »  Stora och SMF 

• Ställer nya krav på:
 »  Överblick
 »  Beställarkompetens
 »  Kommunikation
 »  Kommersialisering

Utmaning 2:

Bibehålla och utveckla 
svenska spetsområden

• Mikro- & nanoelektronik
• Tryckt elektronik
• Kraftelektronik
• Fotonik
• Antenn, mikrovåg- och terahertz
• Sensorer
• Inbyggda system
• Byggsä–tt
• Tillförlitlighet
• Avancerad produktionsteknik
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  Jämställdhetsstrategi

Visionen är en bransch där det råder likabehandling och icke diskriminering oavsett kön, 
etnisk eller kulturell bakgrund. Målet är att alla kvinnor och män ska ha samma möjlighet att 
forma sin karriär och sitt privatliv.

Visionen är en bransch där det råder likabehandling och icke diskriminering oavsett kön, etnisk eller 
kulturell bakgrund. Målet är att alla kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sin karriär och 
sitt privatliv. Smartare Elektroniksystem anser att jämställdhet inom forskning, utveckling och tillverk-
ning är en kvalitetsfråga. Kvalitet och förnyelse främjas om såväl kvinnors som mäns erfarenhet och 
kompetens tas till vara. Smartare Elektroniksystem anser också att kvinnor och män ska ha samma 
möjlighet till karriär inom branschen.

Jämställdhet i elektronikbranschen är också en rekryteringsfråga och Smartare Elektroniksystem 
arbetar för att bredda rekryteringen till branschen. Insatser för att nå målet innefattar att genom 
påverkan i utbildningssystemet långsiktigt bidra till att förändra den numerära snedfördelningen på 
för branschen relevanta utbildningar. Smartare Elektroniksystem arbetar också med synliggörande 
av förebilder och positiv särbehandling av underrepresenterad grupp när meriter i övrigt är lika. För 
fördelning av programmets resurser i öppna utlysningar följer Smartare Elektroniksystems Vinnovas 
rekommendationer om skrivningar gällande jämställdhet. I rekrytering till programstyrelse och tillsät-
tande av övriga befattningar inom programmet skall genusperspektivet alltid beaktas.

Konkreta åtgärder 

Programmet ser som en av de viktigaste uppgifterna att långsiktigt öka andelen kvinnor i branschen. 
Programmet bidrar till detta genom dels informationsinsatser riktade till SYV och lärare, dels insatser 
riktade till elever som syftar till att öka intresset för teknik i allmänhet och elektronik i synnerhet. Pro-
jektet Attraktionskraft för framtiden som genomförs av Tekniska museet inom samverkansprogram-
men initierades av Smartare Elektroniksystem. Projektet syftar till att alla elever på grundskolan ska 
få en positiv inställning till teknik och naturvetenskap.

Smartare Elektroniksystem driver ett enskilt projekt som tar fram ett NTA-tema som är tänkt att an-
vändas främst inom teknikundervisningen men har kopplingar till flera andra ämnen. Det nya NTA-te-
mat är främst ämnat för år 7-9 på grundskolan och ska ge alla elever en kännedom om några viktiga 
elektroniska komponenter och hur dessa med hjälp av programmering kan används för påverka och 
kontrollera viktiga funktioner i ett modernt samhälle. Undervisningsmaterial och laborationer utfor-
mas för att attrahera och visa att alla behövs i framtidens elektronikbransch.
I alla valsituationer är det viktigt att för de som kan tänka sig att vara på väg in i branschen synliggöra 
förebilder. Speciellt viktigt är det att underrepresenterade grupper erbjuds möjligheter att diskutera 
sin situation med någon man kan identifiera sig med. 
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    Projekt

Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta 
kompetens inom dessa spets- och insatsområden och därmed underlätta problemlösning och 
samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att förutom att ha egen kunskap, också veta vilka 
andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara just ett nav. Allt för 
att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt.

Kompetensnav för antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT) är ett viktigt 
elektronikområde för flera svenska industribranscher såsom 
telekom, försvar, rymd, transport och medicinsk teknik. 
AMT möjliggör trådlös kommunikation och sensorer i GHz 
området. Kompetensnoden AMT samlar svenska intressen-
ter från komponent till system. 

Kompetensnav för tryckt elektronik
Tryckt Elektronik är ett växande teknologiområde som är 
baserat på en klass av organiska material vilka gör det möj-
ligt att t ex utnyttja vanliga tryckmetoder som idag används 
vid tryckning på papper, kartong och plast för att tillverka 
elektroniska och bio-elektroniska komponenter och system. 

Kompetensnav Fotonik
Optik – är den vetenskap som behandlar ljusets generering 
och fortplantning – och som kan spåras tillbaka till sexton-
hundratalets vetenskapliga arbeten genom berömda veten-
skapmän. Termen “fotonik” kan definieras som “ingenjörs-
mässig applisering av ljus”, vilket innebär användning av 
ljus för att upptäcka, överföra, lagra och processa informa-
tion, att fånga och visa bilder, samt att generera energi. 

Kompetensnav MikroNanoElektronik
Produkter och processer i samhälle och industri idag beror 
i allt ökande grad av mikro/nanoelektronik. En trend är t ex 
att sensorer kommunicerar med varandra och med internet, 
trådlöst och energieffektivt, för mätning och styrning av 
industriprocesser, eller allmänt för att anpassa omgivningen 
efter människans behov, till nytta för industri och samhälle. 
Tekniken revolutioneras av nya avancerade material t ex 
grafen. 

 

2
Kompetensnav
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Kompetensnav Tillförlitlig elektronikhårdvara
Den snabba utvecklingen av elektronikhårdvara medför krav 
på högre tillförlitlighetskunnande för att kunna säkerställa 
tillförlitligheten tidigt i utvecklingsprocessen. Tillgång på 
tillförlitlighetskunnande och resurser för tillförlitlighetstest-
ning kommer vara avgörande för svenska elektronikföretags 
konkurrenskraft. 

  
 Kompetensnav

Kompetensnav Inbyggda System  
Kompetensnavet för inbyggda system samlar kontakter med 
ett brett spektrum av kunskaper för att genom samverkan 
stärka svensk industri. Navet samlar kompetens inom om-
råden såsom systemintegration, trådlösa tekniker, inbyggd 
mjukvara, testning och annat för en mängd olika tillämp-
ningar av inbyggda system. 

Kompetensnav Byggsätt – Cross Connect
Elektroniska komponenter och system är en förutsättning 
för många produkter och tjänster inom svensk industri. 
Trender under de senaste åren har varit ökad integrering 
och användandet av innovativa tillverkningsmetoder såsom 
byggmetoder i 3D, System-on-Chip, Network-on-Chip och 
tryckt elektronik.

Kompetensnav Kraftelektronik
Kraftelektroniken är idag mer aktuell än någonsin. Orsa-
ken är att hållbar utveckling leder till ökande användning 
av elektrisk energi. Denna ökande efterfrågan skapar krav 
på el-energibesparingar och effektivare användning. Detta 
innebär mer utbredd användning av kraftelektroniska sys-
tem och nödvändigheten av energiomvandlarsystem med 
hög verkningsgrad. 

Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa 

Kompetensnavet har för avsikt att stärka det 
svenska innovationssystemet inom elektroniska 
komponenter och system inom spets- och insats-
området inbyggda system och marknadsområdet 
medicinsk teknik/life science.De insatser som 
planeras kommer att vara fokuserade mot tre 
viktiga utmaningar/områden:
1. Skapa bättre kunskapsöverföring och samver-
kan i värdekedjorna
2. Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
3. Skapa säkrare kompetensförsörjning.

Sekundära kompetensnav
Dessa är beviljade för att primärt genomföra de beskrivna aktiviteterna i nära samarbete med LTU 
– Kompetensnav för inbyggda system respektive Mittuniversitetet –  
Kompetensnav för MikroNanoElektronik

Kompetensnav med fokus på integrerade kretsar 
och system 

 Elektroniska kretsar och system är viktiga kom-
ponenter för alla spetsområden inom program-
met Smartare Elektroniksystem. I Sverige spelar 
kompetensen för konstruktion av integrerade 
kretsar och system en viktig roll för att kunna mi-
niatyrisera och överlag effektivisera nya lösningar 
och produkter. 
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 Kompetensförsörjning   

 Prepare
Smartare Elektroniksystem finansierar projektmedel vid två lärosäten, Mälardalens Högskola 
och Högskolan i Halmstad för utveckling och införande av förberedande program inför  
industrianknuten forskarutbildning riktat främst till yrkesverksamma i elektronikindustrin (SME).
Prepare kommer att bidra till ökad förståelse för forskarstudier och att fler personer i  
SME-företag kvalificerar sig för doktorandstudier inom elektronik.

Genom programmet, som är tänkt att utgöra en brygga mellan en grundutbildning och en  
forskarutbildning, kan blivande doktorander och företag under 6-12 månader få en introduktion till 
forskning och bättre förståelse för forskarstudier, vilka möjligheter det ger ett  
SME-företag, samt att identifiera lämpliga forskningsfrågeställningar. Det kan för individen handla om 
att den ämnesspecifika grundutbildningen ligger långt tillbaka i tiden eller kanske saknas formella 
antagningskrav. För företagen kan det handla om att få ett bra underlag inför ett beslut om att tillåta en 
anställd att bli industridoktorand. Målgruppen är teknisk personal i små och medelstora företag med 
ambition att bli industridoktorander inom området elektronik.

Ökat antal industridoktorander i Sverige är en viktig del i kunskapsöverföringen mellan akademi och 
industri. Ett Prepare-program förväntas underlätta för yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Även om 
deltagandet i Prepare programmet inte leder till en fullföljd forskarutbildning kommer Prepare-tiden ge 
deltagarna insikt i vetenskapligt arbete i industrirelevanta projekt, något som är värdefullt för svensk 
elektronikindustri.
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 Attraktionskraft

Säkrad kompetensförsörjning ses som en av huvudutmaningarna för den svenska elektronik-
branschen. Projektet Attraktionskraft har som övergripande mål att öka andelen elever som 
till gymnasiet väljer program som är relevanta för en framtida anställning i 
elektronikbranschen.

Rekrytering till gymnasiet är en gemensam fråga för många av de strategiska innovationsprogrammen. 
Den genomförda del 1 av projektet har handlat om att identifiera och utvärdera existerande initiativ för att 
skapa ökat teknikintresse bland ungdomar. I ett senare skede är målet att tillsammans med andra stra-
tegiska innovationsprogram skala upp något eller några av dessa initiativ så att de gör en reell skillnad på 
nationell nivå. Ett annat uppnått mål med projektet var att förstå behovet av informationsmaterial hos och 
etablera kommunikationskanaler till lärare och studievägledare så att dessa kan sprida information om 
elektronikbranschen och dess betydelse för Sverige som industrination. Genomfört i större skala kommer 
information, inspiration och utbildning att höja lärare och studievägledares förmåga att förmedla bran-
schens kompetensbehov. Det i sin tur leder till ökat intresset bland ungdomar att arbeta med de utma-
ningar som branschen och samhället står inför.

Exempel på akttörer att samarbeta med:

- Science Center 
 > Tekniska muséet m.m.

- KomTek

- NTA-organisationen 
 > Temalådor

- Teknikföretagen

- Vetenskapens hus

- CETIS

- Svenska lärosäten

Nätverket med viktiga aktörer inom  
kompetensförsörjning som:
 
- Skolverket

- Studie -och Yrkesvägledare
 
- Arbetsförmedlingen

- Elektronikbranschen i Sverige

Nästa steg föreslogs och pågår/är genom-
förda

-Läromedel för grundskolan
 >NTA-tema

-Samarbete med andra SIP:ar

-Skolverkets programråd

- Gemensamma arrangemang i nätverket

 

Resultat 
En utförlig beskrivning av resultaten från projektet fram till sommaren 2016 finns att läsa i rapporten 
Attraktionskraft del 1.
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 NTA projektet 

Smartare Elektroniksystem vill synliggöra och öka intresset för elektronik och programmering  
i grundskolan.

Bakgrund
Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen 
till den svenska elektronikbranschen. Detta sker på flera nivåer i det svenska utbildningssystemet. 
Läroplanen i ämnet Teknik på grundskolan har förändrats och från 2018 ska alla elever ha 200 h 
undervisning i ämnet. Dessutom finns det uttalat att grundläggande förståelse för digital teknik och 
programmering ska komma in, vilket öppnar för att elektronikområdet kan tydliggöras i undervisning-
en på ett helt nytt sätt mot tidigare. Det handlar om att öka elevernas intresse för teknik och naturve-
tenskap samt om att påvisa elektronikens möjligheter att lösa allt från enkla vardagsproblem till stora 
samhällsutmaningar.

Mål och syfte
Mål och syfte med satsningen är att i samverkan med NTA få fram läromedel i form av s.k. NTA- te-
man. Innehållet i temana ska synliggöra digital teknik i produkter och tjänster samt hur denna teknik 
har påverkat människor och samhälle samt dess konsekvenser.

Målgrupper och innehåll
Läromedlet är uppdelat i två teman, Smartare Produkter för åk 4 – 7 och Den Smarta staden för
åk 6 – 9. Vidare är innehållet i de båda temana uppbyggda kring s.k. uppdrag. Med plattformen 
Micro:bit från England och BBC används ett elektroniksystem med en mikrodator med tillhörande 
utvecklingsmiljö för de laborativa inslagen. Programmeringen sker med s.k. blockprogrammering, där 
ingenjörsarbetets designprocess kommer med i undervisningens uppdrag.
De båda temana ligger helt i linje med de aktiviteter som programmet Smartare Elektroniksystem gör 
kring kompetensförsörjning. Lanseringen av det första temat Smartare Produkter har påbörjats un-
der hösten 2019 och planen är att temat Den Smarta staden blir klar för lansering i början av hösten 
2020.

Samverkan med NTA och övriga organisationer
Smartare Elektroniksystem jobbar i nätverk och valet att samarbeta med NTA Skolutveckling gjordes 
efter en noggrann utvärdering av möjligheterna till stor spridning med kvalitativt innehåll.
NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla.
Med i samarbetet och i utvecklingsprocessen finns även andra organisationer som CETIS (Centrum 
för Teknik i Skolan) samt det Vetenskapliga rådet inom NTA-organisationen. Även rådgivare till Skol-
verket ingår i en av arbetsgrupperna.

Klicka här för mer information kring temat Smartare Produkter.
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https://ntaskolutveckling.nu/teman/smartare-produkter/


 
 Internationalisering

 
Vår strategiska insats inom Internationaliseringsområdet syftar till att öka svenskt deltagande i 
EUs forskningsprogram, så som H2020, ECSEL och Eureka.
Kontaktinformation: Thorbjörn Ebefors, biträdande programchef och  
internationaliseringsansvarig, thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se

Smartare elektroniksystems Internationaliseringsgrupp arbetar faciliterande och nätverkande. 
Flera aktörer gör sedan flera år stora strategiska satsningar inom  Digitalisering med smartare 
elektroniksystem och dess strategiska teknikområden inom elektronik, komponenter och system 
(ECS) som väsentliga möjliggörare sk key enebling technologies (KETs) för denna digitalisering. 
Vinnova utvecklar och förvaltar ett antal program som ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft 
inom flera närliggande områden, där vårt Strategiska Innovationsprogram är ett. Dessa satsningar be-
höver ökat stöd för internationaliseringsaktiviteter och samverkan mellan aktörer, utöver en samman-
hängande värdekedja från forskning till innovation. Smartare elektroniksystem arbetar i nära 
samarbete med andra svenska SIPar lika väl som med våra syster organisation inom ECS området i 
Italien, Österrike och Tyskland.

Programkontorets Internationaliseringsaktiviteter ska facilitera

• Internationell närvaro
• Internationella samarbeten
• Inflytande på programkontorets och Sveriges strategiska satsningar och bevaka synergier   
 mellan det svenska och Europeiska/Internationella ekosystemens strategiska roadmaps inom  
 ECS området.
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Våra aktiviteter stödjer:

• Företagen i Smartare elektroniksystems projektportfölj företag samt övriga intressenter 
• Programmets behovsägare till Internationella kontakter, projekt och affärer 
• Kommande Strategiska innovations agendor och roadmaps via bevakning av motsvarande inter-

nationella strategi arbete och roadmaps

Arbetet omfattar H2020 och efterföljande 9:e ramprogram (Horizon Europe) och andra samar-
betsmöjligheter inom europeiska och icke-europeiska internationella forsknings- och innovations 
(F&I)-program så som EIC, EUREKA och ECSEL JU. Det ska löpande stämmas av och synkroniseras 
med andra relevanta grupperingar. Avsikten är att vi skall komplettera och dra nytta av befintliga ak-
törer och nätverk i genomförandet och vårt påverkans och internationaliseringsarbete på EU nivå. 

Några av dessa aktörer som vi samarbetar med är (klicka för mer information):
–  EUSME support  kontoret 
–  Tillväktverket och EEN
–  Svenska utländska kontoren inom EIT Digital 
–  Business Swedens olika internationaliserings program
–  Vinnovas internationaliserings avdelning

 
 Internationalisering       
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https://eusme.se/
https://enterpriseeurope.se/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.business-sweden.com/sv/tjanster/affarsutvecklingsprogram-for-startups-och-smes/
https://www.vinnova.se/m/vart-internationella-arbete/


 
 Internationalisering

Tidigare internationella event

Programkontoret har under 2019 deltagit olika Internationella events, ett axplock:

ECSEL 2019 Helsingfors 19-21 November
EFECS 2019 – European Forum for Electronics Components and Systems samorganiseras mellan 
ECSEL-JU, EPoSS, AENAS, ARTEMIS-IA och Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och 
fokuserar på “our Digital Future” and the Electronic Components and Systems (ECS) genom hela vär-
dekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i 2019 i Finland.
EFECS ger många möjligheter att lära sig mer om de senaste utvecklings-, samarbets- och finansie-
ringsmöjligheterna inom ECS-sektorn.
Smartare elektroniksystems programkontoret deltog och koordinerade en industridelegation av 10-tal 
svenska företag. Vissa deltagare kombinerade EFECS med att delta på SLUSH i direkt anslutning. 
SLUSH är ett av världens stora tech events som årligen drar mer än 25,000 besökare till eventet i 
Helsingfors. Magnus och Thorbjörn, från programkontoret, var på plats i Helsingfors och tillsammans 
med representanter från Digital Sweden visades svenska elektronikbranschen upp sig i en svensk 
monter där ett urval av våra svenska smartare elektronik projekt och våra 350+ företag och andra 
intressenter från vår svenska elektronik projektportfölj presenterades.

 

ECSEL Symposium Rumänien 17-18 juni
Programkontorets representanter, Magnus och Thorbjörn, var på plats i Bukarest och tillsammans 
med representanter från Digital Sweden visade svenska elektronikbranschen upp sig i en svensk 
monter där ett urval av Smartare Elektroniksystems projekt presenterades.
 
EUREKA Global Innovation Summit Manchester 14-16 maj
Smartare Elektroniksystems representanter Magnus Svensson och Thorbjörn Ebefors var på plats 
i Manchester med drygt 2000 andra deltagare från drygt 50 länder. De deltog på Vinnovas frukost-
seminarium och på EUREKA Innovations konferens samt Koreas Eureka Dag där ca 100 Koreanska 
SMEer pitchade projektidéer där de önskar internationella samarbeten inom Eureka clustren eller 
Eurostars programmen. Även 10 stycken Kanadensiska bolag inom elektroniksystem och smart hård-
vara med fokus på integrerade innovativa AI lösningar söker samarbeten med svenska SME företag. 
Kontakta Thorbjörn eller den kanadensiska ambassaden i Stockholm om mer information önskas.
Mer info här.
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https://www.egis2019registration.org/


 
 Smartare Elektronikhandboken

Om Handboken 

Den första versionen av Smartare Elektronikhandboken släpptes 2017 och responsen från företag 
inom den svenska elektronikindustrin var mycket positiv. Denna handbok fokuserar på den informa-
tion som behövs mellan inblandade parter från design och utveckling till produktion av en ny elektro-
nisk produkt. Arbetet med handboken är gjort tillsammans med dedikerade deltagare som är experter 
inom området från flera olika företag. Uppmuntrade av den positiva mottagningen och feedbacken 
från första boken så beslutade innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem att producera den-
na andra utökade utgåva. Uppföljaren innehåller mer information om kvalitet och tillförlitlighet, men 
också mer praktisk vägledning som är användbar i designprocesser.

Har du synpunkter och vill bidra till Handbokens utveckling? 

Kontakta:
Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se 

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se
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   PEA Innovationskluster

Smartare Elektroniksystem satsar på att tillgängliggöra tryckt elektronik, en disruptiv teknologi för 
elektronikframställning.
Området befinner sig i snabb utveckling vad gäller så väl forskningsresultat inom denna teknologi 
som inom teknik- och produktutveckling för att få fram produkter och produktionsmetoder för nya 
tillämpningar av tryckt elektronik. Elektronik i helt nya sammanhang kommer att vara möjligt. Det 
är den egna fantasin som sätter gränser för framtidens elektronik baserat på denna nya teknologi. 
Jämfört med vanlig elektronikproduktion ger tryckt elektronik en mängd nya möjligheter, såsom billig 
massproduktion, elektronik på flexibla substrat och snabb prototypframställning i små serier.
Få svenska företag har hittills vågat eller kunnat använda sig av tryckt elektronik trots att Sverige 
ligger långt fram i internationella jämförelser gällande FoU inom Tryckt elektronik. Samtidigt så ser 
vi i omvärldsbevakning hur företag och länder satsar på Tryckt elektronik för att skapa förnyelse i 
näringslivet. För att synliggöra möjligheterna och få fler svenska företag att testa hur de kan använ-
da tryckt elektronik i sin verksamhet har Smartare Elektroniksystem inom tryckt elektronik gjort sin 
största satsning hittills på ett enskilt projekt – PEA Innovationskluster.
Status tryckt elektronik i Sverige
Nya elektroniska material som t.ex. elektriska ledare och halvledare i form av plast (polymerer), har 
gjort det möjligt att tillverka elektroniska ”bläck”. Dessa bläck kan användas för att rita, eller trycka, 
elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast.
Processen kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpres-
sar, vilket ger processer för massproduktion av elektronik kallad tryckt elektronik.
RISE Acreo och Linköpings Universitet i Norrköping samarbetar inom PEA (Printed Electronics Arena) 
och driver där en testbädd/demonstrationsanläggning/pilotlina för tryckt elektronik som är världsunik. 
Tack vare anslag på ca 25 MSEK från Knut och Alice Wallenbergs fond utgör utrustningen inom PEA 
och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framti-
dens produktion för tryck elektronik.
Inom PEA har fokus hittills legat på teknik- och konceptutveckling, utveckling av produktionsteknik 
samt marknadsanpassning inom områden som

• Smarta förpackningar
• Sensorer i byggd miljö
• Tryckta solceller på papper eller plast
• Äkthetsverifiering
• Sensorplattform för tillämpningar inom hälsa och vård

Smartare Elektroniksystem vill nu möjliggöra en breddning av användandet av tryckt elektronik hos 
svenska företag och satsar därför på det enskilda projektet PEA-Innovationskluster. Innovationsklus-
tret ökar synligheten av tryckt elektronik, informerar företag om möjligheterna och erbjuder före-
tagsanpassade tjänster så varje företag kan få sina speciella behov tillgodosedda.  Dessa företags-
anpassade tjänster omfattar exempelvis support vid framtagning av prototypdesign, deltagande vid 
prototypproduktion i testbädden, deltagande vid utvärdering av prototyper.
Nyttjandet av testbädden kan ske i tre nivåer
– Köp FoU-projekt av RISE Acreo och betala enligt gällande taxor (uppdateras årligen)
– Låt er egen personal arbetar tillsammans med Acreo personal i PEA-Manufacturing. Acreo debite-
rar enligt gällande taxor beroende på insats.
– Hyr enskilda maskiner eller hela anläggningen under kortare perioder. Avgifter för detta förhandlas 
från fall till fall, bl.a. beroende på krav på sekretess och övriga aktörers möjlighet att samtidigt nyttja 
anläggningen.
– Delta i utbildning i Tryckt elektronik i PEA-Manufacturing.
Läs mer om PEA
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https://www.printedelectronicsarena.com/


 
 Rapporter

Roadmap for Smarter Electronics Systems
Som ett led i vår omvärldsbevakning presenteras här en svensk roadmap för Smartare Elektronik-
system. Dokumentet har två huvudkapitel. I kapitel 4 beskrivs trender, visioner och långsiktiga mål 
för utpekade svenska spetsområden inom elektronik. Kapitel 5 beskriver ideala koncept som kon-
kretiserar utvecklingsriktning, affärspotential och behovet av insatser för att nå målen.
 
Attraktionskraft del 1 – 2016
Säkrad kompetensförsörjning ses som en av huvudutmaningarna för den svenska elektronikbran-
schen. Projektet Attraktionskraft har som övergripande mål att öka andelen elever som till gymna-
siet väljer program som är relevanta för en framtida anställning i elektronikbranschen. Denna rap-
port är en utförlig beskrivning av resultaten av resultaten fram till sommaren 2016.
 
Nuläge och behovsanalys 2015
Rapporten handlar om hur läget är i och vad svenska elektronikföretag behöver för insatser för att 
öka sin konkurrenskraft. Cirka 200 företagsintervjuer ligger till grund för rapporten.
 
 
Agenda Smartare Elektroniksystem för Sverige
Detta dokument är en forsknings- och innovationsagenda för det svenska forsknings-, utvecklings- 
och produktionsområdet smarta elektroniksystem. Den gäller tiden fram till 2030 och är framtagen 
av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicS-
weden och Swerea IVF.
Elektronik är i högsta grad branschöverskridande och ingår i allt mer och utgör en allt större och 
viktigare andel i de produkter och tjänster som finns och utvecklas inom i olika branscher. Markna-
den ökar. Elektronik kommer att efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna nya effektiva 
lösningar för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på energibespa-
ring, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning. 
Elektronik är en vital grundförutsättning i dessa lösningar.
   
 
Studie av elektronikindustrin 2002-2011
Detta är en kartläggning av hur det svenska elektronikindustrin ser ut och hur den har utvecklats 
under året 2002 till 2011.
 
 
Här kan du ladda ner våra rapporter.

    20

https://www.smartareelektroniksystem.se/projekt/





