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Svensk Elektronik blir ”sambo” med Teknikföretagen 
 

Branschorganisationen Svensk Elektroniks ambition och mission, är att stärka och utveckla 

konkurrenskraften i branschen. Elektronikindustrin är strategiskt viktig för Sverige då dess kompetens 

och konkurrenskraft möjliggör för annan industri att stanna kvar och utvecklas i Sverige. Detta är en 

bransch som förändras och utvecklas mycket snabbt, i takt med ökad efterfrågan av smarta 

elektroniksystem som behövs för att klara globala utmaningar inom bl a miljö, energi och vård. 

 

I takt med att branschen och dess omvärld utvecklas och förändras, behöver Branschorganisationen 

Svensk Elektronik följa med och på bästa sätt skapa goda förutsättningar att kunna stärka 

medlemsföretagen och branschen i sin helhet. En sådan förändring och anpassning var 

sammanslagningen som gjordes för snart fyra år, då hela elektronikindustrin samlades i 

Branschorganisationen Svensk Elektronik. Beslutet att flytta kansliet är ytterligare ett strategiskt steg i 

utvecklingen.  

 

Flytten går till TEBAB, Teknikföretagens servicebolag som driver och utvecklar 27 självständiga 

branschorganisationer inom olika teknikområden. Svensk Elektronik flyttar in vid årsskiftet. 

 

- Det här är en utveckling av det goda samarbete vi haft under åren, bl.a. kring de nya 

miljödirektiven (WEEE, RoHS m fl), säger branschorganisationens ordförande Maria Månsson 

och fortsätter: 

- Teknikföretagen är en stark part på den svenska arenan och vi har sett att de arbetar med ungefär 

samma hjärtefrågor som vi: behålla industriproduktion i Sverige, säkra kompetensförsörjningen, 

påverka regler och direktiv, utveckla Sverige som industriland i världsklass – och synliggöra det. 

De är med i sammanhang där vi gärna vill tillföra elektronikindustrins perspektiv.  

 

- Svensk Elektronik representerar en spännande bransch som kompletterar våra befintliga områden 

på ett utmärkt sätt. Svensk Elektronik är dessutom en organisation med djupt engagemang inom 

sakfrågor som är mycket värdefulla både för Teknikföretagen och TEBAB. Vi ser fram emot ett 

mycket bra samarbete, säger Robert Kingfors, vd på TEBAB. 

 

 

Kontakt:  

Maria Månsson, Prevas, tel: 0708 644 399  mail: maria.mansson@prevas.se , Ordförande  

Lena Norder, 08 508 938 15 mail: lena.norder@branschkanliset.se , VD 

 

 
FAKTA: 

Branschorganisationen Svensk Elektronik organiserar företag som utvecklar, konstruerar, tillverkar och 

levererar komponenter, produkter och tjänster inom elektronik. Föreningen har ca 200 medlemsföretag. 

 

Styrelse 
Maria Månsson, Prevas AB, ordf 

Per-Anders Emilson, VD för P-A Emilson Trading AB. 

Bo Holmgren, VD för Elektronix Hitech AB  

Mikael Joki, VD, Eskilstuna ElektronikPartner AB 

Mikael Roots, Desab Elektronik AB  

Jan Linders, VD för Jan Linders Ingenjörsfirma 

Lars Åleby, VD för EG Electronics 

 

Föreningen har följande sektioner: 

 Konstruktion & Utveckling 

 Elektronikproduktion 

 Elektronikkomponenter 

 Embedded Technology 

 Produktionsutrustning 

 Test & Mät 
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