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Varje år arrangerar Riksföreningen Teknikcollege Sverige en rikskonferens. En plats för alla 
engagerade inom Teknikcollege att mötas och lyssna på intressanta talare och seminarier samt 
byta erfarenheter kring gemensamma utmaningar och lösningar. Vad gäller just lösningar ligger 
Sveriges industriföretag även med på en viktig agenda kopplat till klimat och hållbarhet. 

Under årets konferens håller vi oss inom temat hållbart. Ett hållbart Teknikcollege innebär att 
skapa en långsiktig samverkan mellan företag, utbildningsanordnare och kommuner. Det är 
också inom vårt koncept som vi kan vara med och utbilda morgondagens hållbarhetsarbetare 
och göra avtryck inom den gröna omställningen. 

VÄLKOMMEN TILL TEKNIKCOLLEGES RIKSKONFERENS 
23 NOVEMBER 2021, NORRKÖPING

VÄRDREGIONEN TEKNIKCOLLEGE ÖSTERGÖTLAND

I år hålls konferensen i Norrköping och därmed i Teknikcollegeregionen Östergötland. En region 
som är ett samarbete mellan tolv skolor i sju kommuner med tillsammans över 2200 studerande 

och minst 100 företag. Regionen verkar i ett industrilän där 30 % arbetar direkt eller indirekt i 
industrin. Den regionala styrgruppen fungerar som branschråd för industrin och är dessutom en 
ideell förening med möjlighet att söka projektpengar för olika aktiviteter. Den 26 november 2021 

firar Tc Östergötland att de är återcertifierade för en ny femårsperiod. 



PROGRAM

8.30  Fika och registrering (Lokal Flygeln)

09.00  Välkomna

09.10  Inspirationsföreläsning: Att lära sig en identitet som industriarbetare

 Talare: Lisa Ferm, universitetsadjunkt inriktning arbete och arbetsliv, Linköpings universitet

09.40  Industrirådet – brist och växling av kompetens

 Talare: Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall tillika ordförande Teknikcollege Sverige och 
 Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen tillika vice ordförande Teknikcollege Sverige

09.55  Välkommen till Region Östergötland och Norrköping 

 Talare: Annika Franzén, Vice president HR på Väderstad group tillika regional ordförande Tc Östergötland

10.15  Hållbar samverkan, långsiktighet och Teknikcolleges framtid

 Talare: Peter Stenberg, vd Teknikcollege Sverige

10.30  Fika och utställning

11.10  Seminarium, omgång 1 (Lokal Vingen)

12.15  Lunch

 Lunch i hållbarhetens tecken

13.05  Seminarium, omgång 2 (Lokal Vingen)

14.05  Fika och utställning (Lokal Flygeln)

14.30  Hållbarhet - en förändringsresa

 Talare: Andreas Follér, Hållbarhetschef på Scania

15.10  Pristagare i Blixtlåset – Gymnasiemästerskapen i innovation  

 André, Daniel och Jakob från Björknäsgymnasiet i Boden om sitt Blixtlåset-bidrag Onlineskafferiet och framtiden
 
15.25 Utdelning av Teknikcolleges stora samverkanspris

 I kategorierna: samverkansföretag, lärarlag och handledare

15.45 Tack och hej!

Moderator: Lena Miranda, vd Linköping Science Park



TALARE PÅ SCEN

ANDREAS FOLLÉR
Hållbarhetschef, Scania

LISA FERM 
Universitetsadjunkt, Linköpings universitet

ANNIKA FRANZÉN 
Vice presedent HR, Väderstad group

Reg. ordförande Tc Östergötland PETER STENBERG
Vd, Teknikcollege Sverige

KLAS WÅHLBERG
Vd, Teknikföretagen

Vice styrelseordförande Teknikcollege Sverige

MARIE NILSSON
Förbundsordförande, IF Metall

Styrelseordförande Teknikcollege Sverige

UTSTÄLLARE

Arbetsförmedlingen och Eures - European Employment Services jobbar nationellt 
på uppdrag av EU-kommissionen med Europas fria rörlighet. Vi bistår svenska 
arbetsgivare med rekryteringsbehov inom bristyrken att rekrytera europeisk 
specialistkompetens, bl.a. rekrytering av civilingenjörer inom industrin.

HIFA arbetar sedan år 2002 med produkter för teknisk utbildning. Vårt produktsortiment består av 
utbildningspaket anpassade för gymnasieskolor,företag samt högskolor. Vi har ett nära samarbete 
med ledande industrileverantörer och tillsammans med dessa skräddarsyr vi utrustning och 
läromedel/utbildningspaket anpassade efter dagens krav på teknikinnehåll.

I Oskarshamn finns Scanias europaproduktion av lastbilshytter. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, 
Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. Fabriken är också beroende av en välfungerande 
logistik. Här inne möter du avancerad teknik, komplicerade kemiska processer och Scanias egna produktionssystem.

Det går att avfärda den lägre andelen tjejer på teknikutbildningar med att tjejers teknikintresse är lägre. Men det är 
att göra det lätt för sig. Med utställningen 10 insikter om tjejers teknikintresse vill bransch- och arbetsgivarorganisationen 
Teknikföretagen få fler att reflektera kring varför det ser ut som det gör och inspirera till åtgärder som leder till att 
fler tjejer väljer teknikutbildningar och vill jobba med teknik. Läs mer här: teknikforetagen.se/tjejers-teknikintresse.

Blixtlåset är ett samarbete mellan svenska industriföretag, Teknikcollege Sverige och  entusiastiska gymnasieskolor 
runt om i Sverige. Vi har tillsammans bestämt oss för att göra tävlingen till en mötesplats för alla inom gymnasie-
sverige som vill satsa på entreprenörskap, moderna arbetsformer och kreativa och utvecklande projekt.

Ready, set, change är Teknikcolleges senaste kampanj, framtagen under 2021, med syftet att köras under gymnasievals-
perioden 2021/2022 men också vid annan marknadsföring av Teknikcollegecertifierade utbildningar. Filmerna, kopplade 
till kampanjen, har skapats för att bryta könsstereotypa utbildningsval och har ett inspirerande och lekfullt uttryck. 



Balansen att företagens fokus och behov också ska vara relevant och lockande för de studerande kan vara utmanande. I detta seminarium 
fokuserar vi på vad som påverkar studerandes utbildningsval, jämför det mot företagens behovsstyrning och ser möjligheterna i hur det kan 
skapa synergieffekter inom Teknikcollege.

1 - Elevers intressen jämförda med företagens behov

Medverkande: Magnus Ekenblom, vd Curt Nicolin-gymnasiet, Åsa Stenmark, rektor Bråvallagymnasiet, Helena Rasmusson, HR-chef 
Holmen Paper Bravikens Pappersbruk, Elisabeth Waszkiewicz, HR-chef Siemens Energy och Linda Rönnbäck, processledare Tc Norrbotten.

Jobb inom industrin finns praktiskt taget i hela produktionskedjan där även hållbarhetsaspekterna nu tar ännu större plats och relevans. 
Inom Teknikcollege behöver vi därför vara uppdaterade inom detta för att sträva mot en grönare värld och veta hur det kan komma att 
påverka kompetensbehovet framåt. 

2 - På vilka sätt kan Teknikcollege föra klimatfrågan framåt?

Medverkande: Therese Arebratt, lärare i matematik/hållbart stadsbyggande Härnösands gymnasium, Håkan Ljungbeck, Head of Quality & 
Plant Academy på Volvo Cars, Carina Lengbrant-Malmberg, processledare Tc Skåne, Jacob Wedin, systemingenjör Saab Communications 
och Kristine Wiklund, expert kompetensförsörjning Gröna arbetsgivare.

Teknikcollege röda tekniktråd är skapad för att sträcka sig från för- till högskola och vara en långsiktig lösning för industri- och teknik-
branschens kompetensbehov. I detta seminarium går vi in på vikten av påverkansarbete mot skolan för att skapa attraktivitet och 
hör exempel från verkligheten där lärare, science center och grundskola jobbar tätt för en stark röd tekniktråd. 

3 - Vi skapar attraktionskraft i yngre åldrar och behåller den

Medverkande: Anders Björkqvist, processledare Tc Gotland, Henrik Frånlund, tekniklärare på Wisbygymnasiet, Elin Östblom, ungdoms-

kommunikatör Teknikföretagen och Henrik Smedmark, expert kompetensförsörjning Grafiska företagen och Trä- och möbelföretagen. 

SEMINARIER

Här diskuterar vi energiutmaningens konsekvenser utifrån samhälle och kompetensbehov. Frågor såsom vilka krav elektrifier-
ingen kommer att ställa på en redan skör industri som behöver arbetskraft och vilka utbildningar inom Teknikcollege som berörs. 

4 - Energiutmaningens konsekvenser för samhälle och kompetensbehov

Medverkande: Li Ljungberg expert kompetensförsörjning Teknikföretagen, Emilia Käck, Public affairs manager electrification Scania Group, 
Ewa Ekman, rektor på Göteborgs Tekniska College och Rickard Bäck, kvalitetssamordnare Teknikcollege Sverige. 

Diskussion utifrån ett Teknikcollegeperspektiv hur planering och dimensionering av yrkesutbildningar ska se ut för att möta industrins 
framtida kompetensförsörjningsbehov. Fokus på hur industrins röst ska höras och påverka inom detta område.

5 - Planering och dimensionering i praktiken 

Medverkande: Mattias Säfström, vd IUC Stål & Verkstad och reg. ordförande Tc Värmland, Malin Thunborg, enhetschef enheten för tillväxt 
och enheten för kompetensförsörjning Region Östergötland, Karin Thapper ansvarig kompetensförsörjning Livsmedelsföretagen och Mats 
Andersson expert kompetensförsörjning Teknikföretagen.

Med avstamp i LAS-överenskommelsen diskuterar vi hur utbildningsutbudet bättre kan skapa möjligheter för vuxnas och yrkesverksammas 
vägar till vidareutbildning och yrkesväxling. Hur jobbar Teknikcollege med detta idag och vilket stöd vi kan vara framöver?

6 - Social hållbarhet, vad ryms i begreppet?

Medverkande: Johanna Redelius, enhetschef Göteborgsregionen, Helene Stensson, processledare Tc Göteborgsregionen och Josefine 
Larsson, expert kompetensförsörjning IF Metall.  



HOPPAS DU FÅR EN HÄRLIG KONFERENS!


