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Brev från en rådvill mamma: Hur stödjer vi unga teknikintresserade?

Vi fick ett brev tidigare denna månad som berör en av
Automation Regions nyckelfrågor: Kompetensförsörjning.
Ta er gärna tid att läsa det något nedkortade brevet. Hur
kan vi agera, som företag, som kluster?
Jag skriver i första hand som mamma till en klipsk teknikintresserad 14-årig son som med ljus och lykta söker en
praktikplats inom ett teknikföretag. I andra hand skriver
jag som blivande studie- och yrkesvägledare; jag studerar
på Stockholms universitet och blir klar nu till våren. Jag
har varit på ert seminarium för studie- och yrkesvägledare
förra året och är anmäld även i år. Det var ett bra seminarium och där sades många kloka ord om hur viktigt det är
med teknikföretagens framtida kompetensförsörjning.
Problemet är att ämnet är svårt och trots att jag medverkade på alla informationer om de olika yrkeskategorierna
så kan jag inte säga att jag fick så väldigt klart för mig
vad de egentligen sysslade med eller vad det är de har
studerat. Jag kan förmedla det jag såg och förstått till min
son och till alla andra åttonde- och niondeklassare jag
kommer att möta i mitt kommande yrke, men då även min
insyn i företagen är väldigt liten vet jag inte om det gör så
stor nytta.

Min son gillar teknik, han är smart, läser spetsmatte och
pratar redan engelska på gymnasienivå och kan även
nederländska. Men han är samtidigt som många andra
tonåringar mer intresserad av dataspel och film än av att
plugga. Allt han vet om exempelvis ingenjörer är att de
måste kunna en massa matte och fysik. På tekniken har
de mest sysslat med att klippa i läskedrycksburkar och
bygga broar av sockerbitar och sugrör …
Att få honom att välja naturvetenskap eller teknikprogrammet på gymnasiet nästa år, som öppnar upp alla möjligheter att bli det han vill och som han har alla förutsättningar
att klara, kräver ändå en viss motivation. Det krävs mer
vetskap om framtidens krav och möjligheter och mer
vetskap om konkreta sysselsättningar inom olika teknikyrken. Vetskap som jag inte kan ge honom. Det krävs att
teknikföretagen öppnar upp sina arbetsplatser och släpper in även högstadieungdomar. Det är viktigt att dessa
ungdomar får en morot redan innan de har valt till gymnasiet. Det är i åttonde klass som den mesta praktiken ligger
och det är då de har chansen att lära sig mer om vad ett
arbetsliv inom teknik innebär och har att erbjuda.
Mamma till en teknikintresserad son

Framtidens laddstolpe för framtidens elnät

Park & Charge lanserade nyligen en ny typ av laddstolpe – Vårt mål har varit att ta
vid en presskonferens tillsammans med Mälarenergi, som fram en laddstolpe som kan
även har köpt in en Fiat 500 ombyggd till eldrift. Med bilen växa med behoven, säger
Park & Charges VD Lars
på plats går det praktiskt att testa hur bil och laddning
Hjort. Den är förberedd
fungerar och inhämta erfarenheter inför den framtida
för såväl normalladdning
utvecklingen av elnäten.
som
för kommande
Just smarta elnät – eller Smart Grids – är högaktuellt och
laddningsmöjligheter
samt
ställer höga krav på att laddstolpen går att anpassa till
anpassad
för
framtida
standarder för elanslutning.
olika förhållanden. Det handlar inte bara om att ”plugga in”
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en sladd för att eltanka bilar.
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Automation Region på Tekniska Mässan Resa till norsk Offshore-industri
Den 19-22 oktober arrangeras Tekniska Mässan i Stockholm med fokus på automation och effektiv produktion i
tillverkningsindustrin. Hela verktygsmaskinbranschen är
på plats tillsammans med robotar, automationslösningar,
säkerhetssystem, underhåll och all övrig produktionsutrustning för hållbar produktion i världsklass. Vi från
Automation Region är förstås också på plats och informerar om vår verksamhet, du hittar oss i Tekniska Mässans
projektmonter. Läs mer om vårt erbjudande på hemsidan!

Är du och ditt företag intresserade
av att exportera produkter och
tjänster till den norska Offshoreindustrin? Sveriges Exportråd
bjuder in till en delegationsresa till
Oslo med omnejd mellan den
25-28 oktober. Under 2011 förväntas rekordinvesteringar,
flera stora projekt är på gång och behovet av
underleverantörer är stort. Under resan får ni chansen
att träffa intressanta företag inom olje- och gasindustrin i
östra Norge. Anmäl dig senast den 8 oktober – kontakta
ludvig.hermansson@swedishtrade.se.

Sveriges mest kända äventyrerska

Automation Regions scenseminarier

Tekniska Föreningen inbjuder till en spännande föreläsning med Renata Chlumska!
Arrangemanget omfattar föredrag, mingel
och middag samt möjlighet till nätverkande
teknikintresserade emellan. Boka in den
21 oktober, klockan 18:00-21:00 på Aros
Congress Center. Priset är 200 kronor per
person inklusive mingeltallrik med ett glas
vin eller öl. Anmäl dig senast den 6/10 på
deras hemsida www.tekniskaforeningen.u.se!

På Scanautomatic i Göteborg den 26-28 oktober – från
invigningen och framåt – erbjuds ett fantastiskt seminarieprogram på stora scenen, där Automation Region är
ordentligt representerat! Se och imponeras på hemsidan
www.scanautomatic.se, klicka på ”Scenprogram” under
”Aktiviteter på golvet”.

Rekryteringsmässan den 7 oktober

Under hösten upprepar vi vårens lyckade satsningen
att stå under gemensam Automation Region-flagga på
Rekryteringsmässan. Automation Region marknadsför
regionen som arbetsplats med många intressanta
arbetsgivare; därefter hänvisar vi gärna till er som behöver
rekrytera. Har du frågor eller behöver mer information,
kontakta gärna helena.jerregard@automationregion.com.

Automation Student 2010

För att betona vikten av en stabil och god återväxt inom
branschen har Automation Region i samarbete med
Svensk Automation och mässorna Processteknik och
Scanautomatic instiftat priset Automation Student. Priset
delas ut av Automation Region i samband med mässan
Scanautomatic i Göteborg och vi har till årets tävling ett
tiotal nominerade bidrag från lika många lärosäten. Vi ses
vid prisutdelningen i Göteborg den 26 oktober!

Kalendarium – se även hemsidan!

5/10 – frukostmöte · Automation Center (Västerås)
7/10 – rekryteringsmässa · Bombardier Arena (Västerås)
11-15/10 – affärsresa till Kina med Exportrådet
19-22/10 – Tekniska Mässan (Stockholm)
26-28/10 – Scanautomatic/Processteknik (Göteborg)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Flintec

ICA
Infotiv
Jubo Gruppen
Know IT
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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