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Tankar bakom Teknikföretagens samlade ungdomsaktiviteter 

• Teknik är nyckeln till majoriteten av våra samhällsutmaningar. Därför behövs teknisk 

kompetens. Målgruppen ungdomar är en av Teknikföretagens prioriterade målgrupper inom 

området kompetensförsörjning. 

• Teknikföretagen skapar aktiviteter utifrån de hinder som sorterar bort sökande till teknisk 

utbildning. Vi identifierar dessa genom undersökningar, egna forum och plattformar. 

• Som många andra branscher ser teknikbranschen ökad mångfald som en nödvändighet för att 

vidga perspektivet och öka innovationskraften. 

• Teknikföretagen kommunicerar med unga där de befinner sig. I skolan och på fritiden, IRL och 

på nätet. Vi kommunicerar alltid på ungdomars villkor.

• Slutmålgruppen är ungdomar men för att nå dem anpassas vissa aktiviteter till vuxna (föräldrar 

och lärare = viktiga kanaler). 

• Målet: Få fler att söka teknisk utbildning. 
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Målgruppen som redan läser industritekniska…
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• Andelen unga som läser IN minskar, som för yrkesprogram i stort. Läsåret 18/19 = 1,4 procent.

• IN kännetecknas av en hög andel killar (andel tjejer runt 10 procent). 

• Det går bra för eleverna. Examensfrekvensen är hög och etableringen på arbetsmarknaden är god (positivt för en 

trygghetssökande grupp unga). 

• Många av eleverna gillar att klasserna är små och uppskattar närheten till lärarna, som de ofta har som förebilder! 

Film: ”Yrkesläraren Kimmo hedras med bronsstaty”

• Öppet-hus = jätteviktigt!

• De flesta av eleverna beskriver sig som praktiskt orienterade – gillar att jobba med händerna och att se resultat.

• Program- och skolidentiteten är stark (därav lokalt val). Dock är programmet okänt bland ungefär hälften av alla 

gymnasieungdomar, och eleverna beskriver svårigheter med att förklara vad de gör för både kompisar och 

föräldrar. 

• De stora intressena i flera fall: gaming, bilar/moppe, fotboll och egna hantverksprojekt. 

• Mediekonsumtionen kretsar kring Youtube och sociala medier. Eleverna är intresse- och humordrivna i sin 

mediekonsumtion. 
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Men om vi ska bredda bilden… 
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1. Normer och tekniskt självförtroende påverkar utbildningsvalet, skapas i 

tidig ålder. Tips: Film #CreateTechfidence

2. Vad är teknik? Teknikundervisningen på grundskolan kan breddas. 

Tips: Teknik – 10 lektioner i att förändra världen 

(fokus på sammanhanget, för en mer inkluderande undervisning)

Teknik = kreativitet och skapande, precis som musik. 

VIKTIGT: Ungdomar är ingen homogen grupp. 

Alla är inte intresserade och engageras av samma saker. 

Lyssna och anpassa budskapet! 

Fokus på modern teknik, bredden av alternativ inom industrin och 

möjligheter att kombinera teori och praktik för att attrahera flera. 

3. Brist på förebilder! 

Tips: Instagramkontot ”Tjejer som går teknik”
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