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Rapportering av Tekniksprånget året 2016 
Tekniksprånget ska rapporteras vid ett tillfälle till Utbildningsdepartementet (1 mars varje år). 

Denna rapport är utformad efter Skolverkets rapportmall och innehåller underlag så att 

Skolverket i sin tur kan sammanställa erforderlig rapport till Utbildningsdepartementet. 
 

1. Projektets långsiktiga mål och mål för den aktuella perioden 

Bidra till stärkt kompetensförsörjning och konkurrenskraft i hela landet. Den långsiktiga 

målsättningen med Tekniksprånget är få fler ungdomar som gått ut naturvetenskapliga- och 

teknikprogrammen att välja en högre teknisk utbildning. Tekniksprånget ska på sikt bidra till att 

stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Då behovet av högre 

teknisk kompetens finns i hela landet, ska Tekniksprånget verka för att vara ett nationellt initiativ 

och erbjuda praktik hos arbetsgivare i hela Sverige.    

Bidra till ökad andel kvinnor på de högre tekniska utbildningarna. Tekniksprånget 

ska inspirera fler unga kvinnor att välja en högre teknisk utbildning.  

800 praktikplatser i Tekniksprångare årligen. Tekniksprångets styrgrupp har satt 

som mål för projektet att 800 ungdomar årligen ska bli erbjudna och genomföra praktik 

genom Tekniksprånget.  

Säkra Tekniksprångets långsiktiga finansiering. För att Tekniksprånget ska kunna 

fortsätta att bidra till att fler unga väljer en högre teknisk utbildning, behöver 

finansieringen för initiativet säkras på lång sikt.  

 

2. Åtgärder som vidtagits under perioden för att nå målen 

För att nå de långsiktiga ambitionerna med Tekniksprånget är det avgörande att ha 

kompetenta och motiverade medarbetare, att det finns en positiv bild av Tekniksprånget 

bland såväl praktikanter som medverkande arbetsgivare samt att Tekniksprånget 

fortsätter att attrahera nya arbetsgivare och ungdomar. Det kräver en god kännedom om 

målgruppernas behov, beteende och kommunikationskanaler. 
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2.1 Säkrad finansiering t o m 2019 

I regeringens regleringsbrev till Skolverket för 2016 angavs att 14, 2 MSEK ska 

användas för att bedriva Tekniksprånget. Högst 700 000 SEK får användas av 

Skolverket för myndighetsinterna förvaltningskostnader och uppföljning av insatsen. 

Övriga medel utbetalas till IVA.  

I budgetpropositionen för 2017 (Prop. 2016/17:1) föreslog regeringen att satsningen på 

Tekniksprånget bör förlängas t o m 2019. För förlängningen beräknas att 11 MSEK per 

år 2018 respektive 2019 ska avsättas för ändamålet. I budgetpropositionen står att dessa 

medel även bör kunna omfatta insatser som riktar sig till nyanlända, bl a för att 

finansiera Jobbsprånget.   

Den förlängda finansieringen skapar förutsättningar för en stabilitet och har möjliggjort 

att Tekniksprånget nu har kunnat skala upp organisationen för att stärka arbetet med 

rekrytering av arbetsgivare i syfte att nå målen om 800 praktikplatser om året. 

2.2 Stärkt organisation efter säkrad finansiering 

Under våren 2016 minskade antalet resurser i Tekniksprånget, jämfört med året innan, 

delvis som en följd av den osäkra finansieringen och projektets ovissa framtid. Under 

denna period inleddes även uppbyggnaden av Jobbsprånget, vilket medförde att resurser 

omallokerades för att säkra kompetensöverföring mellan programmen. 

I och med förlängningen av projektet har det under andra halvåret 2016 anställts nya 

resurser till Tekniksprånget för att stärka upp arbetet med rekrytering av nya 

arbetsgivare och stöttning av redan medverkande.  

2.3 Underhåll och utveckling av centrala samarbeten 

Tekniksprånget har under året arbetat vidare med att upprätthålla en god relation till 

projektets befintliga samarbetspartners, såsom SKL, Arbetsförmedlingen och relevanta 

branschorganisationer.  

Under året har även ett samarbete initierats med KTH och Chalmers för att få en ökad 

förståelse för hur Tekniksprånget påverkar genomströmningen på de tekniska 

högskolorna. I Tekniksprångets egna undersökningar går det att se indikationer på att 

Tekniksprångets alumner i lägre grad väljer att hoppa av sina utbildningar jämfört med 

övriga studenter. För att verifiera detta, har ett samarbete inletts med KTH och 

Chalmers för att undersöka i vilken utsträckning Tekniksprångets alumner har hoppat 

av eller rört sig mellan utbildningarna på dessa lärosäten jämfört med övriga studenter. 

2.4 Riktade kommunikationsinsatser till potentiella praktikanter 

För att säkerställa att Tekniksprånget når ut till ungdomar som gått ut NA/TE-

programmet och som är behöriga att söka till Tekniksprånget, arbetar projektet aktivt 

för att finns där ungdomarna finns. Kommunikationsinsatser sker därför i dessa olika 

kanaler:  

2.4.1 Sociala medier. I dagsläget har Tekniksprånget 717 följare på Twitter (ökning 

med 140 under 2016), 670 på Instagram (ökning med 350 under 2016) och 5564 



 

 
 

3(20) 

(ökning med 140 under 2016) på Facebook. Under praktiken uppmuntras praktikanterna 

att sprida sina upplevelser och erfarenheter från praktiken i sociala medier 

(#teknikspranget). Detta i syfte att visa på bredden av arbetsuppgifter som en ingenjör 

kan ha och inspirera fler till att söka. Alla Tekniksprångare erbjuds även möjligheten att 

under en vecka ansvara för innehållet på Tekniksprångets Instagramsida och publicera 

bilder och berätta om sin praktik. Under 2016 har praktikanter hos 35 olika arbetsgivare 

ansvarat för Tekniksprångets Instagramsida. Tekniksprånget använder även sociala 

medier för att skapa nätverk mellan praktikanterna. 

2.4.2 Annonsering. Under ansökningsperioden annonserar Tekniksprånget i såväl i 

sociala media som i tryckt media. De tryckta annonserna publiceras bland annat i DNs 

högskoleguide samt i regional press runt om i landet för att göra ungdomar och dess 

omgivning/påverkanspersoner uppmärksamma på att det finns praktikplatser att söka på 

orten. Tekniksprånget använder sig även av annonser på Facebook och Instagram för att 

nå målgruppen. Under 2016 har Tekniksprånget även testat Snapchat som ny 

annonseringskanal. I orter och regioner med lågt söktryck, anpassas den regionala 

annonseringen för att öka söktrycket. 

2.4.3 Tekniksprånget.se. Under året har 53 576 personer besökt Tekniksprångets egen 

hemsida. Majoriteten av besökarna besöker mer än 2 sidor och stannar längre än 2 min 

på hemsidan. Hemsidan uppdateras och förbättras kontinuerligt för att förbättra 

informationen till ungdomar i syfte att inspirera fler att gå vidare till ansökningsportalen 

och söka praktik.  

2.4.4 Hemutskick via post. Varje år tar ca 20 000 elever studenten från 

naturvetenskapliga- och teknikprogrammen i Sverige. Samtliga av dessa ungdomar får 

inför varje ansökningsperiod information direkt till hemmet. Under året har budskapet 

setts över och värdet av praktik förtydligats i hemutskicket.  

2.4.5 Utskick till skolor och skolbesök för att väcka ungdomarnas intresse. En gång 

om året, inför ansökningsperioden under vårterminen, gör Tekniksprånget ett utskick 

via post till de ca 500 skolor som erbjuder Naturvetenskapliga- och Teknikprogrammen. 

Utskicket skickas ut via Studie- och yrkesvägledare, rektorer och ämneslärare och 

innehåller 2 posters, 20 flyers och ett brev. Brevet skickas även ut via mail till studie- 

och yrkesvägledare samt ämneslärare. Tekniksprånget uppmuntrar varje termin 

praktikanterna att själva gå ut och berätta om Tekniksprånget och sin praktik på 

närliggande gymnasieskolor. Under 2016 har det genomförts 63 skolbesök runt om i 

landet. 

2.4.6 Högskolemässor. För att fånga upp de som känner sig osäkra inför sitt 

högskoleval finns Tekniksprånget med på mässor över hela landet. Under 2016 deltog 

Tekniksprånget på SACO Stockholm, SACO Malmö, samt Kunskap & Framtid 

(Göteborg). Under hösten 2016 besöktes dessa mässor av totalt 34 869 ungdomar. Inför 

mässorna bjöds regionernas medverkande arbetsgivare in att medverka med sina 

praktikanter.  

2.4.7 Samarbete med Arbetsförmedlingen. Tekniksprånget samarbetar med 

Arbetsförmedlingen nationellt och regionalt och informerar samtliga 

arbetsförmedlingskontor i landet om Tekniksprånget, för att nå de ungdomar som är 

inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Under en kväll i slutet av varje ansökningsperiod har 
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intresserade ungdomar möjlighet att chatta med Tekniksprånget via 

Arbetsförmedlingens hemsida. 

2.4.8 Tekniksprångets alumner och praktikanter som budbärare. Tekniksprånget 

arbetar kontinuerligt för att öka engagemanget hos praktikanter och alumner och 

uppmuntrar dem till att sprida sina erfarenheter via sociala medier och bloggar. 

Tekniksprånget skickar ut mail och sms inför ansökningsperioden till tidigare 

praktikanter och ber dem tipsa sina vänner om att söka till Tekniksprånget. Allt fler 

praktikanterna har under året startat egna Instagramkonton för sin arbetsgivares räkning, 

där de sprider sina erfarenheter av sin praktik. 

2.4.9 Direktkommunikation med potentiella sökande. För att kunna ge information och 

svara på frågor från praktikanter, sökande och intresserade ungdomar, erbjuder 

Tekniksprånget daglig support via tspraktikant@iva.se. Det finns även möjlighet att 

ställa sin fråga i Tekniksprångets facebookgrupp. 

2.4.10 PR. Tekniksprånget arbetar aktivt med lokal mediebearbetning för att sprida 

praktikanternas positiva röster om ingenjörsyrket på orten, i syfte att inspirera fler att 

söka och belysa arbetsgivarnas viktiga engagemang. I artiklarna lyfts Tekniksprångare 

fram på sina praktikplatser och berättar om sin praktik. Under 2016 bearbetades 147 

medier, vilket resulterat i 50 artiklar.   

2.4.11 Insatser i socioekonomiskt svaga områden. Andelen sökande till de högre 

tekniska utbildningar från socioekonomiskt svaga områden är idag låg, vilket är en känd 

utmaning för högskolorna. Detta har därför diskuterats med såväl högskolorna som med 

Utbildningsdepartementet.  

Under hösten 2016 gjordes därför ett avgränsat pilotprojekt i liten skala för att öka 

kännedomen om Tekniksprånget i ett antal utvalda utanförskapsområden. Ambitionen 

var att i första hand att nå ut till unga kvinnor i dessa områden.  

I förorterna Alby, Kista, Angered och Rosengård bjöd Tekniksprånget in alla behöriga 

ungdomar i närområdet till öppet hus i en ungdomslokal. Under hösten går det ej att nå 

målgruppen via skolorna, då de tagit studenten. Under en eftermiddag/kväll på 

respektive ort fick ungdomarna chans att möta Tekniksprångare och höra mer om 

programmet. Med hänsyn tagen till att det var en liten pilot, kan ändå konstateras att det 

är mycket viktigt att möta ungdomarna i dessa områden om man vill öka andelen 

sökande. Saknas en tradition och förebilder för att studera vidare är tröskeln att söka till 

en högre teknisk utbildning mycket hög. I dessa områden behöver bearbetningen 

sannolikt börja tidigare än under sista året på gymnasiet.  

2.5 Riktade insatser till arbetsgivare 

Under året 2016 har Tekniksprånget fortsatt arbetet med att upprätthålla en hög 

nationell spridning samt en bredd av medverkande arbetsgivare. Detta för att kunna 

erbjuda praktik i hela landet hos både stora och små, privata och offentliga arbetsgivare.  

2.5.1 Utvecklat säljprocesserna och säljorganisationen. Tekniksprångets främsta kanal 

för att attrahera nya medverkande arbetsgivare är via Tekniksprångets säljorganisation. 

mailto:tspraktikant@iva.se
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Som tidigare nämnts har organisationen under hösten 2016 förstärkts, vilket kommer att 

ge positiva effekter hösten 2017. 

Under hösten 2016 har ett gediget arbete gjorts för att effektivisera Tekniksprångets 

säljprocesser och strukturer, i syfte att kunna hantera och förmedla ännu fler 

praktikplatser med start 2017. Den nya processen ska göra det möjligt att på ett 

effektivare sätt nå målen för såväl Tekniksprånget som Jobbsprånget. Fokus har varit på 

att bryta ned året i fler delleveranser med tydliga mätbara mål. Den nya processen gör 

det enklare för säljarna att hantera flera moment parallellt, såsom uppföljning av 

rekrytering, genomförande av handledar-workshops, förberedelse inför nästa termin för 

medverkande och nykundsbearbetning. Även framgent bygger säljorganisationen på en 

dedikerad säljperson per arbetsgivare och löpande genomförs förbättringar för att 

underlätta arbetsgivarnas medverkan.  

2.5.2 Riktade kommunikationsinsatser till medverkande arbetsgivare. 

2.5.2.1 Tekniksprångets nyhetsbrev. Tekniksprånget skickar ut nyhetsbrev ca 6 gånger 

om året till alla kontaktpersoner hos medverkande arbetsgivare, för att informera om 

viktiga datum, undersökningar, kommande träffar och handledar-workshops. 

2.5.2.2 Linkedin som kanal mot arbetsgivarna. Under 2016 har Tekniksprånget i fortsatt 

hög utsträckning använt Linkedin som en strategisk kommunikationskanal för att dela 

nyheter, sprida relevant information och underhålla kontakten med Tekniksprångets 

medverkande arbetsgivare. Tekniksprångets Linkedin grupp har nu nått 1130 

medlemmar, att jämföra med 465 medlemmar våren 2015. 

2.5.2.3 Tekniksprångets inspirationsdag. Tekniksprånget bjuder varje termin in 

medverkande arbetsgivare till en inspirationsdag med syfte att inspirera och möjliggöra 

erfarenhetsutbyte inom ett utvalt tema. Under våren 2016 var temat mångfald. Ett antal 

arbetsgivare bjöds in för att delge hur de arbetar med mångfaldsfrågor. Under hösten 

var temat morgondagens ingenjör. Då presenterades de undersökningar som 

Tekniksprånget genomfört på målgruppen. Talare från två av Tekniksprångets 

arbetsgivare delade med sig av sina strategier och utmaningar med att leda unga 

talanger. Två praktikanter var inbjudna och delgav sin syn. Tekniksprånget lyftes fram 

som en viktig del i arbetsgivarnas arbete för att nå sina mål inom tillväxt och hållbarhet. 

2.5.2.4 Riktat stöd till handledare. Handledarna har en avgörande roll för att 

Tekniksprånget ska fungera och ge önskat resultat. Tekniksprånget stöttar därför 

arbetsgivarna i processen att rekrytera och utbilda handledare, identifiera 

arbetsuppgifter och ebjuder även ett löpande stöd under praktiken. Under året har 

följande gjorts för att stötta och uppmärksamma handledarna:  

2.5.2.5 Tekniksprångets workshops för handledare. I syfte att förbereda, utbilda och 

förenkla arbetet för handledarna innan de tar emot sina praktikanter erbjuder 

Tekniksprånget en halvdags workshops för blivande handledare. Dessa workshops 

erbjuds på flera orter, samt i komprimerad form via telefon för att öka tillgängligheten. 

Innehållet utvärderas och uppdateras kontinuerligt för att möta deltagarnas önskemål 

och behov. Under 2016 deltog drygt hundra handledare i Tekniksprångets handledar-

workshops. Deltagarna är positiva till dessa halvdagar och ger dem höga betyg i 

utvärderingarna.  
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2.5.2.6 Välkomstpaket till handledare. Inför varje praktikstart får alla handledare ett 

välkomstpaket från Tekniksprånget. Materialet består av en folder med praktisk 

information och en kaffemugg. Materialet är även tydligt kopplat till tekniksprångets 

hemsida. Inför vårterminen 2017 har materialet setts över och vi har tagit fram två nya 

foldrar som ska guida handledare och praktikant genom programmet.  

2.5.2.7 Terminens handledare. I syfte att underlätta framtida rekrytering av handledare, 

uppmärksammar vi handledarnas viktiga insatser genom att varje termin låta 

praktikanterna nominera terminens handledare. Vinnarna uppmärksammas i 

Tekniksprångets kommunikationskanaler och har även uppmärksammats i lokal press.  

2.6 Övriga åtgärder och förändringar under året 

2.6.1 IT och annat administrativt stöd. För att ge inspiration och information till 

potentiella och nuvarande praktikanter och arbetsgivare uppdateras och förbättras 

hemsidan och ansökningsportalen kontinuerligt. Under 2016 har ansökningsportalen 

mobilanpassats ytterligare i själva ansökningsförfarandet. Utöver det har registreringen 

och ansökan delats upp i två steg, så att de som söker via mobilen enkelt kan registrera 

en profil och i ett senare skede ansöka om praktik.  

 

Utifrån tidigare lärdomar om förekomsten av orter med lågt söktryck har 

ansökningsportalen fått en ny funktion i administratörsgränssnittet som gör det möjligt 

att hålla vissa specifika arbetsgivare och orter öppna för ansökningar även efter det att 

ansökningsperioden är slut. Arbetsgivare och orter med högt söktryck kan således 

inleda sitt rekryteringsarbete. Denna funktion kompletterar den sedan tidigare 

upparbetade processen för bearbetning av orter med lågt söktryck som innefattar bl.a. 

kontakt med lokala arbetsförmedlingar och kommunala studievägledare, tidig regional 

mediebearbetning, riktad annonsering i sociala medier och SMS-utskick till de sökande 

med tips om att förbättra sina chanser att få praktik, genom att söka till orterna med lågt 

söktryck.  

2.6.2 Målgruppsundersökningar. Under 2016 har Tekniksprånget genomfört en 

undersökning bland Tekniksprångets handledare, i syfte att bättre förstå deras behov 

och utifrån det förbättra materialet och stödet till dem. Ett förbättringsarbete påbörjades 

under hösten 2016. 

I syfte att förstå ungdomarna som målgrupp, genomförs varje termin en undersökning 

bland alla sökande. De svarar på frågor om bl. a vad som är viktigt för dem i valet av 

framtida utbildning och yrke. Under pågående praktikperiod genomförs även en 

undersökning bland alla antagna praktikanter för att få en förståelse för hur de upplever 

praktiken och om praktiken motsvarat deras förväntningar. Efter avslutad praktik görs 

en uppföljande undersökning för att mäta i vilken utsträckning Tekniksprångets 

praktikanter är benägna att läsa vidare till högre teknisk utbildning. 

Under hösten 2016 genomfördes även en undersökning för att ta reda på i vilken 

utsträckning de sökande väljer att avstå erbjuden praktikplats och varför.  
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3.    Resultatredovisning 

3.1 Antal sökande avgångselever till praktikomgång nummer åtta (VT16) och nio 

(HT16) 

 

Antal sökande praktikperiod VT15 HT15 VT16 HT16 

Sökande män  605 1 036 643 1 150 

Sökande kvinnor  351 765 357 800 

Sökande annan  0 0 3 0 

SÖKANDE TOTALT  956 1 801 1 003 1 950 
Tabell 1: Antal sökande avgångselever 2016 jmf. 2015 

Antal sökande avgångselever per helår 2016 var 2953 personer, att jämföra med 2757 

personer helår 2015. I jämförelse med 2015 innebär det således en positiv utveckling av 

antalet sökande (+7%). 

Under helåret 2016 har i genomsnitt 39 % av de sökande varit kvinnliga och 61 % av de 

sökande varit män, vilket överensstämmer med genomsnittet sedan projektets start 

2012. 

Praktikomgång nummer åtta varade i fyra månader från februari 2016 till juni 2016. 

Totalt ansökte 1003 avgångselever varav 357 (36%) var kvinnor och 643 (64%) var 

män.  

Praktikomgång nummer nio varade i fyra månader från september 2016 till december 

2016. Totalt ansökte 1950 avgångselever varav 800 (41 %) var kvinnor och 1150 (59%) 

var män.  

Det går inte att utröna några specifika söktrender för kvinnor respektive män. Nästintill 

alla orter som varit ansökningsbara under året 2016 har fått både kvinnliga och manliga 

sökanden. I de allra flesta fall söker ungdomarna praktikplats i sitt närområde, inte 

heller här är det skillnad mellan de manliga och kvinnliga sökande. 

3.2 Antalet elever som har antagits för praktik till praktikomgång nummer åtta 

(VT16) och nio (HT16) 

 

Antal antagna praktikperiod VT15 HT15 VT16 HT16 

Antagna män 144 224 168 164 

Antagna kvinnor 142 237 148 214 

Antagna annan 0 0 1 0 

ANTAGNA TOTALT  286 461 317 378 

Tabell 2: Antal antagna praktikanter 2016 jmf. 2015 
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Diagram 1: Antal praktikanter 

Utfall antal praktikanter 2015: 747 st. 

Utfall antal praktikanter 2016: 695 st. 

Mål antal praktikanter 2017: 800 st. 

 

Antalet antagna praktikanter minskade något 2016 i jämförelse med 2015. Totalt antogs 

695 praktikanter, vilket ska jämföras med 747 under föregående år. Se diagram 1: Antal 

praktikanter 2012-2016.  

Under våren 2016 var det en positiv utveckling av antalet antagna praktikanter till 

praktikomgång åtta (VT 2016) i jämförelse med praktikomgång nummer sex (VT 

2015). Under hösten minskade dock antalet antagna praktikanter till praktikomgång 

nummer nio (HT 2016) i jämförelse med praktikomgång nummer sju (HT 2015).   

Anledningen till att färre praktikplatser förmedlas under hösten 2016, var att 

Tekniksprånget under våren 2016 hade färre personer som arbetade med 

kommunikation och införsäljning av praktikplatser, jämfört med året innan. Detta 

berodde delvis på svårigheten att rekrytera nya medarbetare givet den osäkra 

finansieringen och framtiden för Tekniksprånget och delvis på omallokering av resurser 

för att hantera uppbyggnaden av Jobbsprånget. 

317 avgångselever antogs som praktikanter till praktikomgång nummer åtta (VT 2016). 

Av de som antogs var 148 (46%) kvinnor och 168 (53%) män. 1 person av de som 

antogs uppgav alternativet ”annan” vid registreringen. Till praktikomgång nummer nio 

(HT 2016) antogs 378 avgångselever. Av de som antogs var 214 kvinnor (57 %) och 

164 (43%) män.  

Det finns ett fortsatt starkt intresse från arbetsgivarna att anställa kvinnliga praktikanter. 

Av de antagna praktikanterna under helåret 2016 var i genomsnitt 52% kvinnor och 

48% män, vilket visar på en fortsatt jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

I dag medverkar 225 arbetsgivare i Tekniksprånget, varav 17 nya arbetsgivare har 

tillkommit under våren 2016 och ytterligare 17 har tillkommit under hösten 2016.  
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Av de som praktiserade under 2016 gjorde 55% sin praktik hos en arbetsgivare utanför 

storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö). Under året 2016 medverkade 

arbetsgivarna på totalt 100 orter runt om i landet.  

3.3 Praktikanter som fullföljt praktiken 

 

Av totalt 317 praktikanter fullföljde 315 praktikanter hela praktikperioden nummer åtta 

(VT16). Två praktikanter valde att avsluta sin praktik i förtid, då praktiken inte 

uppfyllde deras förväntningar. Av totalt 378 praktikanter fullföljde 376 praktikanter 

hela praktikperioden nummer nio (HT16). Se tabell 2:Antal antagna praktikanter. En 

praktikant valde att avsluta sin praktik i förtid av personliga skäl och en valde att sluta i 

förtid p g a andra åtaganden. I jämförelse med helår 2015 är det precis lika många 

praktikanter som valt att avsluta sin praktik i förtid som det var under helåret 2016. 

För en sammanställning av personnummer för samtliga som ansökt och genomfört 

praktikomgång nummer åtta (VT16) och nio (HT16). se Bilaga 2. 

Nedan följer en sammanställning av antalet praktikplatser per arbetsgivare under 2016. 

Arbetsgivare Utfall VT16 Utfall HT16 

3M Svenska AB 5 4 

AB Electrolux 3 2 

AB Linde Maskiner 1 0 

AB Svenska Spel 2 0 

AB Volvo 30 24 

ABB AB 14 16 

Ahlsell AB 0 2 

Akademiska Hus AB 2 0 

AkzoNobel International AB 1 0 

Ale kommun 0 1 

Alfdex AB 2 1 

Alimak Hek AB 0 1 

AnVa Components AB 0 0 

Assa Abloy AB 0 8 

AstraZeneca AB 3 0 

Atlas Copco AB 1 7 

Autoliv AB 7 6 

Baltic Spot AB 0 2 

Benify AB 1 2 

BillerudKorsnäs AB 0 3 

Blekinge läns landsting 1 2 

Boliden AB 1 1 

Bruks AB 2 2 

Cloetta AB 0 2 

Coca-Cola Enterprises AB 1 2 

Com Hem AB 1 1 

CPAC Systems AB 3 3 

Dometic AB 0 2 

E.ON Sverige AB 5 3 
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Ecolean AB 1 1 

El-Björn International AB 0 0 

Ellevio AB 0 2 

Eltel AB 0 1 

Emhart Glass Sweden AB 1 0 

Emmaboda kommun 1 0 

Ericsson AB 13 9 

Etac Supply Centre AB 0 1 

Firefly AB 1 2 

Flir Systems AB 0 2 

FM Mattsson Mora Group AB 1 1 

FUCHS Lubricants Sweden AB 0 1 

Försvarets materialverk 2 2 

GE Healthcare bio-Sciences AB 0 3 

GKN Aerospace AB 0 3 

Gnotec Habo AB 0 1 

Gnutti Carlo Sweden AB 0 1 

Gränges Sweden AB 0 3 

Gävle Energi AB 2 0 

Göteborgs stad 1 0 

Halmstad Fastighets AB, HFAB 0 1 

Helsingborg stad 2 0 

Hogia AB 2 2 

Hoist Group Holding AB 0 1 

Holmen AB 0 1 

Hultafors Group AB 0 2 

Husqvarna Group AB 0 2 

Härjedalens kommun 1 2 

Härryda kommun 2 0 

IBM Svenska AB 4 10 

Infranord  AB 3 0 

JM AB 0 4 

Kalmar läns landsting 3 2 

Karolinska Universitetssjukhuset 1 0 

Kemet Electronics AB 1 1 

Kemikalieinspektionen 2 2 

Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademien 2 2 

Kungsbacka kommun 1 0 

Landstinget i Uppsala län 1 0 

Landstinget Västernorrland 2 0 

Lidingö stad 2 2 

Lidköpings kommun 2 2 

Lidköpings Värmeverk 1 2 

Lindbäcks Bygg 1 1 

Linköpings kommun 0 2 

Lycksele kommun 1 1 



 

 
 

11(20) 

Mafi AB 0 1 

Malte Månsson AB 1 0 

MKB fastighets AB 1 1 

Modul-System Sweden AB 1 1 

Mora kommun 0 2 

Motala kommun 1 0 

Mycronic AB 2 0 

Mölndals Energi 0 2 

Mölndals stad 1 1 

Mölnlycke Health Care AB 2 3 

Nasdaq Technology AB 1 0 

NCC AB 10 5 

Nobia AB 0 2 

Nordea Bank AB 1 0 

Norden Machinery AB 1 1 

Nordnet  AB 1 0 

Norrköpings kommun 2 0 

Outokumpu Stainless AB 0 0 

Ovako Sweden AB 0 1 

Peab AB 4 0 

Permanova Lasersystem AB 0 1 

Permobil AB 0 1 

Quintus Technologies AB 1 1 

Region Gotland  1 1 

Region Jämtland Härjedalen  0 3 

Region Kronoberg  1 1 

Region Skåne 5 8 

Region Örebro län 0 1 

Rosti GP AB 1 1 

Ruag Space AB 4 0 

Saab AB 8 9 

Sala kommun 2 2 

Sandvik AB 18 20 

Sandviken hus AB 0 2 

SCA Hygiene Products AB 0 15 

SEB kort Bank AB 0 5 

Sectra AB 1 2 

Seml AB 0 1 

Sepson AB 0 1 

SF Studios production AB 0 1 

SJ AB 4 4 

Sjöfartsverket 1 0 

Skellefteå Kommun 1 1 

Smurfit Kappa Sverige AB 2 1 

Sony Mobile Communications AB 4 2 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 2 1 



 

 
 

12(20) 

Spotify AB 4 0 

SSAB EMEA AB 5 0 

Stockholm stad  6 1 

Stockholms hamn AB 2 0 

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2 0 

Storumans kommun 0 1 

Sundsvalls kommun 1 1 

Swedavia AB 4 4 

Swedish Match AB 1 2 

Svefa Holding AB (NAI Svefa) 0 1 

Svenska Retursystem AB 2 0 

Svenska Rymdbolaget 1 2 

Swerea MEFOS AB 1 0 

Sveriges Radio AB 0 2 

Sveriges Television AB 0 2 

Svevia AB 2 0 

Sydskånes avfallsaktiebolag 0 2 

Systemair 0 1 

Säffle-Åmål Teknik- och fritidsförvaltning 1 0 

Södertälje kommun  1 0 

Södra skogsägarna ekonomisk förening 4 3 

Sölvesborg Energi och Vatten AB 1 0 

TeliaSonera Sverige AB 3 0 

Teracom Group AB 2 0 

The Boston Consulting Group AB 4 4 

Toyota Material Handling Manufacturing 

Sweden AB 0 3 

Trafikverket AB 2 3 

Trelleborg AB 0 2 

Umeå Energi AB 0 1 

Umeå kommun 2 1 

Uppsala kommun 0 3 

Vara kommun 0 1 

Varbergs kommun 2 0 

Vattenfall 0 7 

Veolia Sverige AB (f.d. Dalkia) 2 2 

VG Power Turbo AB 0 0 

VINNOVA 2 2 

Volvo personvagnar AB 25 33 

Väderstad AB 0 1 

Värmlandstrafik (Region Värmland) 0 2 

Västerbottens läns landsting 1 1 

Västervik Miljö och Energi AB 1 0 

Västerås stad 0 3 

Västra Götalandsregionen 3 1 

Växjö Energi AB, Veab 1 1 
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Växjö kommun 0 1 

ÅF AB 0 6 

Örnsköldsviks kommun  1 1 

Östersunds kommun 0 0 

Totalt 317 378 
Tabell 3: Fördelning antalet praktikplatser per arbetsgivare 

 
Diagram 2: Antal aktiva arbetsgivare 1 

Antal aktiva arbetsgivare våren 2016: 108 st. 

Antal aktiva arbetsgivare hösten 2016: 125 st. 

Prognos antal aktiva arbetsgivare våren 2017: 106 st. 

 

Tekniksprånget har medverkande arbetsgivare från såväl privat som offentlig sektor. 

För att praktikanterna ska få en bild av hela den möjliga arbetsmarknaden som väntar 

dem är det viktigt att projektet kan spegla den. Från offentlig sektor deltar såväl 

landsting, kommuner och kommunala bolag som statligt ägda bolag och myndigheter. 

 

 
1. Fotnot:Tekniksprånget delar upp arbetsgivare i medverkande och aktiva arbetsgivare. Medverkande 

arbetsgivare avser det totala antalet arbetsgivare i projektet och aktiva arbetsgivare avser arbetsgivare 

som medverkar en specifik termin. Att medverkande arbetsgivare avstår från att ta emot praktikanter 

under en termin beror enligt Tekniksprångets undersökningar på omorganisation eller andra yttre faktorer. 

Några av arbetsgivarna har även medvetet valt att enbart ta emot praktikanter varannan termin. För att 

räknas som medverkande partner ska arbetsgivaren ha tagit emot praktikanter under någon av de senaste 

3 terminerna.  
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4. Ekonomisk redovisning 

Redovisning av hur av Skolverkets utbetalade medel använts 
Tekniksprånget har förbrukat 11 581 954  SEK under januari-december 2016.  
 

Redovisade kostnader för 2016 (jan-dec) 

 

Kostnader för marknadsföring riktat mot studenter 2 210 776 kr 
Marknadsföringskampanj mot gymnasiestudenter, aktiviteter på gymnasieskolor, 

studentmässor, informationsmaterial, helpdesk för studenter, studiebesök på tekniska 

högskolor och alumnverksamhet. 

                                                                                                                                 

Kostnader för rekrytering av deltagande företag *   3 455 307 kr 
Kontaktskapande verksamhet, möten, presentationer, företagsbesök, informations- och 

kommunikationsmaterial. 

 

Kostnader för administration av deltagande företag *  2 032 276 kr 
Utbildning och handledarträffar, helpdesk för medverkande företag, utvärdering och 

enkät till praktikanter, projektmöten, stöd till medverkande företag. 

 

Kostnader för IT                                                                                  696 964 kr 
Utveckling, test och drift av ansökningsportal, Tekniksprångets hemsida och 

Facebooksida, Twitter, alumnsystem och app. 

 

Kostnader för Projektledning & kommunikation  3 186 631 kr 
Huvudprojektledning, övergripande kommunikation (arbetsgivare och studenter) och 

information, trycksaker, möteskostnader, resekostnader, pressarbete, styrgruppsmöten, 

mässor, statistikinsamling och resor. 

Totalt     11 581 954 kr 

 

* Fördelningen av kostnader mellan att rekrytera och administrera företag är en 

uppskattning då mycket av arbetet i dessa två aktiviteter går in i varandra. 
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4.1 Nyckeltal 

 

Nyckeltalen baseras på mål för antalet praktikanter för 2016 och 2017 som styrgruppen beslutade 

om på mötet den 5 februari 2016. Beviljad budget för 2016 var 13,5 MSEK. 
 

 
Diagram 3: Statens och arbetsgivarnas del av den totala kostnaden 

* Baserad på beviljad budget för 2017 och styrgruppens mål 

Budget (MSEK)                                                    

Beviljad budget 2015:     18,5 

Äskad budget 2016:          22,5 

Beviljad budget 2016:     13,5 

Äskad budget 2017: 13,5 

Beviljad budget 2017: 11,0 

 

 
Diagram 4: Statens och arbetsgivarnas kostnad per praktikant 

* Baserad på beviljad budget för 2017 och styrgruppens mål 

Statens och arbetsgivarnas kostnad per praktikant (kSEK) 

Kostnad per praktikant 2014 (utfall): 27 

Kostnad per praktikant 2015 (utfall): 25 

Kostnad per praktikant 2016 (utfall): 19 

Kostnad per praktikant 2017 (prognos): 14 
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5. Budgetprognos för 2017 

 

IVAs budget för att bedriva Tekniksprånget under 2017 uppgår till 11 MSEK, enligt 

regeringsbeslut. Detta innebär en minskning av budgeten med motsvarande 600 000 

SEK jämfört med utfallet för 2016. Ambitionen är att Tekniksprånget ska kunna 

förmedla praktikplatser enligt uppsatta målsättningar, trots den minskade budgeten. 

 

Kostnaderna för att driva Tekniksprånget fördelas inom fyra områden: 

1.      Informera och marknadsföra Tekniksprånget till de som kan söka (gymnasieungdomar 

och studenter mellan 18-20 år). 

2.      Rekrytera fler företag till Tekniksprånget och stötta de företag som medverkar. 

Utbildning, handledarstöd och kommunikationsaktiviteter. 

3.      Ansökningsportal, webb och alumnstöd. Tekniksprånget ansvarar för ansökan och 

rekryteringsstöd för de medverkande arbetsgivarna. 

4.      Projektledning och övergripande kommunikation möten, resor, pressarbete, 

administration och koordinering. 
 

Aktivitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Elever och studenter 0,75 4,37 5,6 2,9 2,2 2,2 

Arbetsgivare 0,4 7,83 8,8 7,4 5,5 5,3 

Ansökningsportal, 

webb, IT-stöd 
1 3,03 0,9 0,86 0,7 0,6 

Projektledning, 

kommunikation och 

gemensamma 

kostnader 

0,65 4,04 4,3 4,7 3,2 2,8 

Totalt 

Tekniksprånget 
2,8 19,28 19,6 15,9 11,6 11,0 

Skolverket 0 2 2 1,5 0,7 0,0 

Totalt (MSEK) 2,8 21 21,3 17,4 12,3 11,0 

Tabell 4: utfall av budget 2012-2016 samt budgetprognos 2017 

5.1 Planerade åtgärder riktade till sökande 2017 
 

Vidareutveckling av budskap. För att säkerställa att vi använder ett budskap som väcker intresse 

hos målgruppen och får ungdomar att söka till Tekniksprånget, görs ett arbete under våren för att 

vidareutveckla budskapsplattformen, citat- och bildbanken. Kommunikationen behöver ännu 

tydligare belysa värdet av en tekniksprångspraktik gentemot andra alternativ som ungdomarna 

har efter studenten. Detta är i synnerhet viktigt i perioder av låg arbetslöshet, då konkurrensen 

om ungdomarna är större. För att tydliggöra värdet av praktiken introduceras våren 2017 ett 

uppdaterat programupplägg som kombinerats med ett förbättrat och förenklat 

kommunikationsmaterial riktat till praktikanterna.  
 

Skolbearbetning. Under våren, då ungdomarna är i skolan, kommer en satsning på 

skolkommunikationen att göras. Satsningen omfattar såväl skolbesök och vidareutveckling av 

informationsmaterial, som en kartläggning av kommunikationskanaler till 

skolledare/ämneslärare och uppdaterade kontaktuppgifter. Tekniksprångets hemsida kommer att 

uppdateras för att tydliggöra ingången för skolor. Skolbesöken görs under våren 2017 till en mer 
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integrerad del av Tekniksprånget, vilket förhoppningsvis ska leda till att fler skolor får besök av 

Tekniksprångare.  
 

Ökad närvaro i social media. Under våren kommer Tekniksprånget att engagera en alumn som 

får arbeta med att skapa och sprida relevant innehåll om Tekniksprånget och dess praktikanter i 

sociala medier. Snapchat kommer utvärderas som kanal under 2017. 
 

Utveckla samarbeten med de tekniska högskolorna. Tekniksprånget vill under 2017 utveckla 

samarbetet med landets tekniska högskolor, så att de bidrar mer aktivt till att marknadsföra 

Tekniksprånget till ungdomar som är osäkra på vilken utbildning de ska söka. 

 

5.2  Planerade åtgärder riktade till arbetsgivare 
 

Handledare. För att underlätta handledarskapet och minska tröskeln för att medverka, kommer 

handelarstödet att vidareutvecklas under 2017. Bland annat kommer handledarträffarna och 

kommunikationsmaterialet till handledare ses över och förbättras.  
 

Inspirationsfilmer. För att visa på värdet av att ta emot en Tekniksprångare, kommer tre korta 

inspirationsfilmer tas fram under 2017 med fokus på olika verksamheter och sektorer som tagit 

emot Tekniksprångare. 
 

Erbjudandet. Under 2017 görs en översyn av Tekniksprångets erbjudande till arbetsgivarna, för 

att se hur det kan stärkas över tid för att säkerställa långsiktiga relationer.  
 

Effektivisera och automatisera. För att minska den manuella handpåläggningen och 

effektivisera arbetet ytterligare, påbörjas ett arbete under 2017 för att se över hur olika delar i 

ansökningsprocessen kan automatiseras (t ex kommunikationen av slutdatum och aktiviteter som 

berör arbetsgivarna).  
 

6. Prognos för kommande period (VT17) 

6.1 Antal sökande till kommande period (VT17) 

 

Praktikomgång nummer tio kommer att vara i fyra månader från februari 2017 till juni 

2017. Ansökningsperioden till praktikomgång nummer tio varade mellan den 16 

oktober 2016 och den 23 november 2016. Totalt ansökte 792 personer om praktik, 

jämfört med 1003 personer till praktikomgång åtta (VT16). Av de sökande var 286 

(36%) kvinnor och 506 (63%) män.  

Det minskade antalet sökande till våren 2017, jämfört med föregående vår, kan inte 

förklaras av en enskild orsak. Det beror sannolikt på såväl interna som externa faktorer.  

En extern faktor som kan ha påverkat, är att det vårterminen 2017 var sista möjligheten 

att söka till högskolan med den tillfälliga kvoten BIEX. Det kan ha gjort att ungdomar 

med det gamla betygsystemet valt att söka nu för att öka sina chanser att komma in på 

högskolan innan möjligheten försvinner. 

En annan extern faktor som kan ha inverkat är att arbetslösheten för ungdomar som gått 

ut gymnasiet är nere på mycket låga nivåer. Detta gör att konkurrensen om 

ungdomarnas uppmärksamhet ökat och deras valmöjligheter blivit fler. 
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Utöver detta valde en av de mest attraktiva arbetsgivarna bland ungdomar, med över 

400 ansökningar under föregående period, att inte medverka under våren 2017. 

Internt var, som vi tidigare nämnt, Tekniksprånget resurser begränsade under första 

halvan av 2016 (p g a projektets ovissa finansiering och framtid samt uppbyggnaden av 

Jobbsprånget). Kommunikationsinsatserna i skolan under våren 2016 var därför något 

begränsade jämfört med tidigare terminer, vilket sannolikt orsakat en del av bortfallet i 

antal sökande. Varje årskull utgör en unik målgrupp som behöver informeras och 

bearbetas. Skolan utgör en central kanal för att nå ungdomarna och insatser är 

inplanerade för att stärka upp detta under våren 2017.   

6.2 Prognos för antalet praktikplatser/praktikanter för kommande period 

 

Prognosen för antalet praktikanter som kommer att göra praktik under praktikomgång 

10 (VT17) är för närvarande 281, vilket är 11% färre än under termin åtta (VT16) då 

antalet antagna praktikanter uppgick till 317. Vi vet av erfarenhet att prognosen 

förändras veckorna runt praktikstart, då vissa arbetsgivare väljer att avstå från att ta 

emot praktikanter och en del praktikanter väljer att tacka nej till sina praktikplatser. 

 

Period Antal Totalt antal per år 

Vårterminen 2017 280* 800  praktikanter helåret 2017 

Höstterminen 2017 520 ** 800  praktikanter helåret 2017 

Tabell 5: Prognos för kommande antal praktikanter för resten av perioden 

* Prognos baserad på ansökningsportalen 2017-01-25  ** Prognos baserad på styrgruppens mål 
 

Prognosen för antalet deltagande arbetsgivare för praktikomgång nummer tio (VT17) är 

106 stycken, vilket ska jämföras med 108 under praktikomgång nummer åtta (VT16). 

För en sammanställning av det preliminära antalet praktikanter per arbetsgivare för 

praktikomgång nummer tio (februari 2017 – juni 2017), se Bilaga 2. 

 

7. Slutsatser och diskussion 

2016 var ett utmanande men spännande år för Tekniksprånget, då Regeringen gav IVA 

uppdraget att även utveckla ett praktikprogram för nyanlända akademiker baserat på 

kunskapen och erfarenheterna från Tekniksprånget. Under våren 2016 påbörjades 

uppbyggnaden av Jobbsprånget, vilket tog en del av Tekniksprångets personella 

resurser i anspråk (ej finansiella). Under samma period var Tekniksprångets 

finansiering och framtid oviss, vilket gjorde att projektorganisationen förbereddes för en 

lägre budget. Antalet medarbetare i gruppen under våren 2016 var lägre än våren 2015.  

På kort sikt har detta medfört en minskning av antalet praktikplatser som förmedlats 

under 2016. Nu står dock Tekniksprångets och Jobbsprångets delvis gemensamma 

organisation rustad för att möta de långsiktiga målsättningarna med programmen. 

Antal sökande praktikanter till Tekniksprånget under 2016 var 2953 personer, vilket kan 

jämföras med 2757 sökande under 2015. Detta innebär en ökning av antalet sökande på 
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7%. Av de som sökte praktik under 2016 var 39 % kvinnor och 61 % män, vilket ligger 

i linje med den genomsnittliga könsfördelningen sedan projektstarten 2012. 

Antalet antagna praktikanter minskade med 7% under året jämfört med 2015, vilket till 

stor del berodde på att Tekniksprånget hade färre säljare under våren 2016 och att 

antalet praktikplatser därmed blev färre till hösten 2016. Totalt antogs 695 praktikanter 

under 2016, jämfört med 747 under 2015. Av de som antogs till Tekniksprånget under 

2016, valde totalt fyra praktikanter (0,6%) att avsluta sin praktik i förtid.  

Tekniksprångets satsning på att intressera unga kvinnor ger resultat och det finns ett 

starkt intresse från arbetsgivarna att anställa kvinnliga praktikanter. Av de antagna 

praktikanterna under 2016 var i genomsnitt 52% kvinnor och 48% män, vilket visar på 

en fortsatt jämn könsfördelning.  

Tekniksprångets är ett nationellt initiativ och strävar således efter att kunna erbjuda 

praktik i hela landet med en bred representation av olika arbetsgivare. Under 2016 har 

Tekniksprånget erbjudit praktik på 100 orter runt om i Sverige, hos såväl stora och små 

som privata och offentliga arbetsgivare. Av de som praktiserade under 2016 gjorde 55% 

sin praktik hos en arbetsgivare utanför storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö). 

Under 2016 medverkade 225 arbetsgivare i Tekniksprånget, varav 34 stycken var nya 

arbetsgivare som tillkom under året (17 på våren 2016 och 17 på hösten 2016).  

Handledarna hos arbetsgivarna har en central roll inom Tekniksprånget. Under hösten 

2016 gjordes en undersökning för att se hur de upplever sin medverkan. Resultatet var 

glädjande. Hela 97% av handledarna kan tänka sig att vara handledare igen. 

Svarsfrekvensen uppgick till 54%.   

I Tekniksprångets undersökning bland ungdomarna som avslutat sin praktik, kan vi 

glädjande se att programmet fortsätter att inspirera fler till att söka en högre teknisk 

utbildning. Efter avslutad praktik anger 8 av 10 ungdomar att de vill bli ingenjörer. 

Vidare anger 9 av 10 att de anser att Tekniksprånget minskar avhoppen från de högre 

tekniska utbildningarna, då Tekniksprångarna får en tydligare målbild för sina studier 

och blir mer motiverade. Under året har ett samarbete initierats med KTH och Chalmers 

för att verifiera siffror och undersöka indikationer från Tekniksprånget om lägre avhopp 

från dess alumner än andra studenter. 

Inför 2017 minskar Tekniksprångets budget med motsvarande 500 000 SEK jämfört 

med utfallet för 2016. Vår ambition är att Tekniksprånget ska kunna förmedla 

praktikplatser enligt uppsatta målsättningar, trots den minskade budgeten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Tekniksprångets styrgrupp 
Jan-Eric Sundgren (ordf), senior rådgivare Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. 

Teknikens grunder och gränsområden 

Anders Lindberg, Founding partner, JKL, ledamot IVAs avd. Ekonomi 

Björn O Nilsson, vd IVA, ledamot IVAs avd. Bioteknik 

Camilla Modéer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning 

Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet 

Helena Stjernholm, vd Industrivärden 

Håkan Sörman, Landshövding Region Jönköpings län 

Johan Forssell, vd Investor 

Lena Gumaelius, vice skolchef och avdelningschef för avdelningen Lärande KTH 

Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges ingenjörer, ledamot IVAs avd. 

Utbildning och forskning 

Tobias Krantz, utbildnings- och forskningsansvarig Svenskt Näringsliv 
 

Bilaga 2 Se separat Excelfil med personnummer och sammanställning av arbetsgivare 

 


