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INTERVJUN

Om AMELIE

Amelie von Zweigbergk 
arbetar som chef för 
industriell utveckling 
på Teknikföretagen 
och då är bristen på 
utbildad personal en 
kärnfråga. Hon har tagit 
fram rapporten “Vinna 
eller försvinna” som 
handlar om industrins 
kompetensbehov. 
Du kan ladda ner 
hela rapporten från 
teknikforetagen.se.

Svetsen möter Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen.

ades det olika skogsutbildningar efter stormen 
Gudrun. Det innebär att innehåll och inriktning 
på utbildningarna varierar, att nya utbildningar 
startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet 
på arbetsmarknaden förändras. Men i och med 
stora pensionsavgångar och en industri som under 
många år varit dåliga på att locka ungdomar så är 
behovet större än så. 

Strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar 
behöver därför göras permanenta. Att starta till 
exempel en svetsutbildning är dyrt, med stora 
investeringar i maskiner och utrustning. Det är 
inte många som vill satsa de pengarna när de inte 
får hålla kursen mer än ett par omgångar, och det 
är så YH-utbildningen fungerar idag. 

– Vi behöver se behovet av utbildningar regio-
nalt och inte per kommun. Det är 
avrundningens förbannelse – att det 
kanske inte behöver utbildas mer 
än två svets are per kommun. Men 
i en region som Skåne innebär det 
ett behov av 66 svetsare inom ett 
område som inte är större än att du 
kan pendla till andra ändan. 

Den tekniska utvecklingen går 
fort, och industrin idag behöver kun-
skaper som de traditionella tekniska 

utbildningarna inte kan tillgodose. Se på spelindu-
strin och utvecklingen av appar, där behövs det 
kunskap i beteendevetenskap och formgivning som 
en grund för det tekniska. 

Men många som redan har en utbildning idag 
vill inte ta steget tillbaka och börja plugga igen. Det 
blir ett stort avbräck ekonomiskt, och rädslan för 
att inte få ett jobb efter den nya utbildningen finns 
alltid.

– Vi måste göra det enklare att vidareutveckla 
sig och kanske även byta karriär, att du kan jobba 
större delen av tiden och plugga resten. Har du 
vant dig vid att få lön är det svårt att gå tillbaka till 
CSN, avslutar Amelie.

S
vetsare är ett bristyrke där 
efterfrågan ökar, samtidigt som 
det blir allt svårare att rekrytera 
personal. Andra områden med 
ökad efterfrågan på kvalificerade 
yrkesutbildade är inom robot-
programmering, CNC och inom 
additiv tillverkning.

Bristen på utbildad personal i 
svensk industri är idag så stor att många företag 
inte kan växa som planerat, eller ens tacka ja till 
vissa ordrar för att de inte kan leverera i tid. Tre 
av fyra medlemsföretag i Teknikföretagen måste 
anpassa verksamheten till bristen på kompetens, 
visar rapporten ”Vinna eller försvinna”, som  
Amelie von Zweigbergk varit med och ta fram. 

– Vi behöver en mer utbyggd 
studie- och yrkesvägledning, så 
att de som går på högstadiet får 
reda på vad det finns för jobb 
och utbildningar. Där finns det 
mycket att göra, säger hon.

Samtidigt är allt färre ung-
domar beredda att göra ett tidigt 
val till industrin genom att välja 
till exempel industriteknik på 
gymnasiet. Idag är det industri-
tekniska programmet ett mycket litet program 
med bara 1,5 % av gymnasieeleverna. Orsakerna 
är flera – många tror att en tidig specialisering 
stänger dörrar för att senare fortsätta utbilda sig 
och industrins rykte som tråkig och skitig hänger 
kvar. Här måste hela branschen kraftsamla för att 
ändra bilden av svensk industri. 

Men även om antalet ungdomar som söker 
tekniska utbildningar skulle öka, så räcker inte det. 
Vi måste underlätta för vuxna att vidareutbilda sig 
eller byta bana.

Ett sätt att byta bana som vuxen är att gå en 
YH-utbildning. Yrkeshögskolans utbildningar 
startar när och där det finns ett verkligt behov 
på arbetsmarknaden. Som ett exempel så start-

”Vi måste göra det 
enklare att vidare
utveckla sig och 
kanske även byta 
karriär,”

’’Vinna eller 
försvinna’’


