
Aveförlaget lanserar en ny bok, Yrken inom automation. Det är en in-

spirationshandbok där de olika automationsyrkena presenteras. Boken 

är sammanställd och redigerad av teknikjournalisten Dagmar Zitkova 

och vänder sig till ungdomar och andra som på olika sätt engagerar sig 

i frågor kring yrkesval.

   ”Automation är ett anonymt yrke”, sade en av de intervjuade ungdo-

marna när vi från tidningen Automation varit på besök i Göteborg i 

en skola för KY-utbildningar inom detta område. ”En varningsklocka 

började ringa, det var illa varslande”, säger Dagmar Zitkova. ”Under 

nästan ett helt decennium har jag besökt olika företag och fabriker 

och jag fick ofta höra att man var bekymrad över kompetensförsörj-

ningen”. 

   I dagens tillverkningsindustri styr avancerad IT-teknologi. Det mesta 

är datoriserat. Från maskiner, allsköns fältinstrumentering och mätut-

rustningar till produktionsprocessernas överordnade styrsystem. Det 

krävs ett omfattande yrkeskunnande för att ta hand om denna kom-

plexa produktionsapparat. Automationsyrkena handlar om ett avancerat samspel mellan människa och teknik.  

   Men medan industrin skriker efter utbildat folk, vet ungdomarna ofta inte vilka möjligheter som finns.  

Många har redan insett allvaret och börjat engagera sig i olika aktiviteter som ska öka barns och skolungdo-

mars intresse för teknik redan på grundskolan. 

   

För att lyfta upp automation från den anonyma tillvaro som den oförtjänt hamnat i behövs det extrainsatser. 

En upplysning helt enkelt. Vill man uppfostra kompetenta yrkesmänniskor med stark yrkesidentitet måste 

man måla upp förebilder. Man måste visa upp den verklighet som de framtida yrkesutövarna kommer att 

hamna i. 

   Och det är det som är syftet med vår nya bok. De som ska rekryteras till de olika automationsyrkena kan 

behöva hjälp på traven. Vi vill bidra med en liten orientering och inspiration.

Boken kan läsas av ungdomar som gör sitt yrkesval, av alla som arbetar med rekryteringsfrågor och yrkes-

vägledning. Exempelvis yrkesvägledare vid skolorna, företagare som söker personal, medarbetare vid olika 

branschsammanslutningar, arbetsvägledare vid arbetsförmedlingar, m m.

Boken är inbunden i ett mjukt omslag och har 84 sidor med text och fotografier. Mer information om boken 

samt presentationsbilder för nedladdning finns på förlagets hemsida www.aveforlaget.se  

Bokens ISBN  978-91-977256-0-6    

Boken distribueras till återförsäljare genom Förlagssystem i Falun (www.forlagssystem.se) och finns tillgänglig 

för läsarna genom den traditionella bokhandeln samt bokhandeln på Internet (exempelvis Adlibris). 
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