
Välkommen till 
elektronikens värld
– spetsteknik, framtidstro och lediga jobb!



Elektronikindustrin – en förutsättning 
i många verksamheter

Kan du tänka dig någon bransch eller verksamhet som inte utnyttjar 
elektronik? Med det tankesättet är det lätt att inkludera alla företag i 
”elektronikindustrin” … När vi i branschen talar om elektronikindustrin så 
syftar vi dock främst på tre grupper:

•	 Företag som framställer elektroniksystem (cirka 3 600 stycken)

•	 Företag där elektroniksystem är avgörande för 
funktionen (cirka 7 700 stycken)

•	 Företag som är beroende av elektroniksystem i sin 
tillverkning/verksamhet (cirka 14 900 stycken).

Bara första gruppen står ensam för cirka 11 procent av Sveriges export; 
tillsammans representerar dessa tre grupper cirka 28 procent av svenskt 
näringslivs totala förädlingsvärde.

För att driva utvecklingen framåt och fortsatt vara ett avgörande stöd till övrig 
industri	behöver	vi	fler	som	vill	arbeta	som	produktutvecklare,	ingenjörer,	
programmerare	och	tekniker,	både	generellt	och	inom	IKT-området	specifikt	

(informations-	och	kommunikationsteknologi).	

Våra mindre och medelstora företag söker redan idag efter 
kompetent	personal	–	och	efterfrågan	ökar	stadigt,	vilket	

bekräftas av Arbetsförmedlingens rapport och prognoser 
i början av februari 2016.  En stor utmaning för både 

branschen och utbildningssektorn är att på rätt 
sätt kunna informera om de utmaningar och 

möjligheter vi står inför. Bästa sättet att göra 
detta är att arbeta tillsammans!



Inbjudan – upplev spänningen 
i elektronik branschen

I	samband	med	Scandinavian	Electronics	Event	(S.E.E.	2016)	på	Kistamässan	
inbjuder	vi	tisdagen	den	19	april	speciellt	dig	som	är	skolledare,	studie-	och	
yrkesvägledare,	lärare	eller	elev	till	en	introduktion	av	elektronikbranschen	och	
dess möjligheter.

Här får du både information och inspiration samt möjlighet till nya kontakter 
inom	en	svensk	framtidsbransch.	På	plats	finns	både	branschrepresentanter	
liksom enskilda företag med representativa och spännande produkter 
– tillsammans hoppas vi kunna utveckla såväl vägledningsarbete som 
lektionsinnehåll. Läs mer om program och anmälan på nästa sida!

Elektronik är i högsta grad branschöverskridande och utgör en allt större och 
viktigare del av de produkter och tjänster som utvecklas. Efterfrågan ökar i takt 
med behovet av nya lösningar för att möta de globala utmaningar världen står 
inför,	exempelvis	minskad	energiförbrukning,	hållbar	miljöutveckling	och	vård	
och omsorg för en åldrande befolkning – bara för att nämna några. Elektronik 
utgör en av grundförutsättningarna för dessa lösningar.

Foto:	Emma	Fredriksson,	Tekniska	museet



Välkommen till Scandinavian 
Electronics Event

Program den 19 april på S.E.E. i Kista

09:00	 Registrering	med	fika	och	mingel

09:30	 Välkommen	–	introduktion	till	SYV-dagen	på	S.E.E.	2016

10:00	 Svensk	elektronikindustri	bjuder	på	information,	inspiration	
med rundvandring på vårt utställningstorg samt övriga mässan. 
Här får du exempel på arbetskategorier och yrkesval. Vi 
erbjuder	även	workshoppar	tillsammans	med	Tekniska	museet,	
med koppling till skolans styrdokument.

12:00 Lunch

13:00 Svensk elektronikindustri – fortsatt inspiration och 
rundvandring

14:00	 Aktuellt	inom	IKT-området	(informations-	och	
kommunikationsteknologi)

14:30 Summering och avslutande diskussion

15:00	 Fika,	frågor	och	egen	tid

Anmäl gärna ditt deltagande redan nu! För både anmälan och mer 
information	kontakta:	Karin	Stenberg	·	070-335	33	01	 
karin.stenberg@acreo.se	·	www.see-event.se


