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 Det här är en plusartikel som har delats av en prenumerant. Om du vill ha tillgång till allt vårt digitala
material: PRENUMERERA



Hennes film ska sälja
industrin
KALLINGE 20 timmar sedan

Tillverkningsindustrin har brist på arbetskraft.
Knut Hahn-eleven Louise Nilsson har gjort en film som ska få fler att
välja industriprogrammet till hösten.
Filmen visas nu för högstadieelever i länet.

– Vi har ett bekymmer i branschen när det gäller nyrekryteringen. De unga
väljer i dag andra yrken än att jobba inom industrin, säger Mats
Malmqvist, vd på Kockums Maskin i Kallinge.

Företaget sysselsätter cirka 100 anställda och är underleverantör till flera
jättar inom fordonsindustrin. Produktionen i Kallinge går för högvarv och
långsiktigt väntar såväl investeringar som nyanställningar. Om man nu
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hittar de kompetenta medarbetare som behövs.

– Tittar man exempelvis på industriprogrammet i Olofström, där Volvo är
den stora arbetsgivaren, så är det bara någon enstaka som söker till
industriprogrammet. Vi har ett problem där, säger Malmqvist.

För att locka fler unga till branschen har han tagit hjälp - av en ung filmare.
Louise Nilsson studerar media på Knut Hahnsskolan i Ronneby och
hoppas få jobba med film i framtiden.

– När jag fick frågan om att göra filmen visste jag inte mycket om
industrin. Jag hade själv fördomar, exempelvis att det är smutsigt och
bullrigt, berättar Louise Nilsson.

Hennes film trycker särskilt på arbetsmiljön inom dagens svenska
industribransch. Automatiseringen har nått långt och pysande ånga,
dånande maskiner och nedsotade arbetare är i dag ett minne blott. I dag
jobbar man ofta i rena miljöer med låga ljudnivåer.

– Det är just sådana frågor som vi måste jobba med, vi måste lyfta
jobbmöjligheterna för unga i branschen. Samtidigt krävs att de skaffar sig
den kompetens som krävs, säger Mats Malmqvist.

Louise Nilssons film, som är hennes examensarbete, ska nu visas för
högstadieungdomar i Blekinge, i samband med att de ska göra sina
gymnasieval. Förhoppningen är att fler ska välja industritekniska
programmet på gymnasiet.

Filmen har producerats i samarbete med samverkansprojektet Delta samt
Teknikcollege. Den har spelats in i Kockums Maskins dagliga produktion
och bland annat intervjuas anställda på företaget.

Yrkesprognos

Enligt Arbets örmedlingens yrkesprognos, som o fentliggjordes härom
veckan, bedöms utsikterna ör att i framtiden å jobb inom industrin som
exempelvis maskinoperatör, e ter gymnasieutbildning på industritekniska
programmet, som mycket goda.

FAKTA




