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Sammanfattning  
Mellan år 2017 och 2018 var antalet sökande till Tekniksprånget nästintill oförändrat, medan 
antalet antagna minskade med 7 procent. Skolverket betalade ut 11 miljoner kronor för 
verksamhetsåret 2018 och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har redovisat 
kostnader om knappt 11 miljoner kronor. 

Prognosen för hela året 2019 är 800 praktikanter, vilket den även var för 2018. IVA:s 
ekonomiska prognos för 2019 är 11 miljoner kronor vilket motsvarar de aviserade medel för 
Tekniksprånget under året. År 2018 antogs 544 praktikanter till Tekniksprånget. Motsvarande 
siffra år 2017 var 586 praktikanter. Under året medverkade 80 arbetsgivare på våren och 108 
arbetsgivare på hösten, vilket är något färre än föregående år. IVA uppger att arbetsgivarna 
har rekryterat färre praktikanter och högkonjunkturen nämns som den huvudsakliga 
anledningen till den trenden. 

Det var en större andel män än kvinnor bland de sökande till Tekniksprånget 2018, men det 
var ungefär lika många män som kvinnor som antogs. Praktikanterna som antogs till 
Tekniksprånget hade generellt sett en högre genomsnittlig betygspoäng än de som inte antogs, 
respektive de som inte sökte, en praktikplats. En större andel av praktikanterna inom 
Tekniksprånget hade också föräldrar med eftergymnasial utbildning. Vidare hade totalt 10 
procent av ungdomarna som antogs till praktik under 2018 utländsk bakgrund. Bland de 
sökande var andelen ungdomar med utländsk bakgrund 18 procent. 
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Bakgrund 
Statens skolverk har enligt uppdrag från regeringen ingått ett avtal med Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med innebörden att IVA ska administrera och 
genomföra en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. Tekniksprånget 
syftar till att få fler ungdomar att välja en högskoleutbildning och framtida karriär inom 
teknikområdet.  

Målgruppen för satsningen är elever som har avslutat naturvetenskapligt och tekniskt program 
i gymnasieskolan. Ungdomarna erbjuds praktik med teknisk inriktning inom ett företag under 
fyra månader. Praktiktiden genomförs under vårterminen (januari-juni) eller under 
höstterminen (juli-december). Praktikanterna får ersättning genom lön om 15 500 kronor per 
månad som betalas ut av den arbetsgivare som erbjuder praktik.  

Satsningen på Tekniksprånget omfattade ursprungligen perioden 2012–2015 och 100 miljoner 
kronor aviserades för perioden. Tekniksprånget har därefter förlängts vid flera tillfällen. I 
budgetpropositionen 2017 har regeringen aviserat medel till och med år 2019 med 
slutredovisning i mars 2020. 

 

AÅ terrapporteringskrav 
Skolverket ska enligt regeringsuppdraget varje år återrapportera utvecklingen i Tekniksprånget 
till regeringen vad avser 

- antalet avgångselever som har sökt praktikplatserna, 
- antalet elever som har antagits,  
- antalet praktikanter som har fullföljt praktiken,  
- antalet praktikanter som har gått vidare till en högskoleutbildning inom teknikområdet, 
- hur de av Skolverket utbetalda medlen har använts av IVA,  
- en prognos för kostnader i projektet, samt  
- lämna en prognos för antalet praktikanter den återstående tiden för satsningen.   
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Tekniksprånget verksamhet 2018  
Här rapporteras verksamheten för Tekniksprånget kalenderår 2018. Först presenteras antalet 
elever som sökt respektive antagits till praktikprogrammet 2018 och tillbaka i tiden. Därefter 
följer redovisning av förbrukade medel och genomförd verksamhet under 2018, samt en 
prognos för 2019. Redogörelsen för Tekniksprånget verksamhet bygger på IVA:s 
återrapportering för 2018.1  

 

Antalet elever som sökt, antagits och fullföljt praktik under 2018 
År 2018 sökte 2 558 elever till Tekniksprånget varav 544 antogs till en praktikplats. Av dessa 
fullföljde alla praktiken utom en elev som valde att avsluta praktiken i förtid. Tabell 1 nedan 
visar antalet ungdomar över tid som sökt och antagits till programmet samt antalet ungdomar 
som har fullföljt praktiken.  

Tabell 1. Utfall av sökande och antagna praktikanter 2012–2018. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sökande  473 2 091 3 151 2 757 2 953 2 536 2 558 

Antagna  213 373 705 747 695 586 544 

Fullföljt 212 368 701 743 691 585 543 

Generellt sett har antalet sökande och antagna till Tekniksprånget minskat genom åren (se 
tabell 1). År 2014 var antalet sökande och antagna praktikanter som högst och sedan dess har 
antalet sökande minskat med 19 procent fram till och med år 2018, och antalet ungdomar som 
antagits till Tekniksprånget har minskat med 23 procent. Tabell 2 visar hur antalet sökande 
och antagna har förändrats 2018 från föregående år. Mellan år 2017 och 2018 var antalet 
sökande till Tekniksprånget nästintill oförändrat, medan antalet antagna minskade med 7 
procent. IVA:s prognosen för kalenderår 2018 var 800 antagna. Antalet sökande till 
Tekniksprånget 2018 är precis som tidigare år högre på hösten än på våren. 

 

 

                                                 

1 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport. 
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2. Förändring (%) i antalet sökande och antagna praktikanter mellan åren 2017 och 
2018.  

Vårtermin Hösttermin  Helår  

 2017 2018 + / - 2017 2018  + / - 2017 2018 + / - 

Sökande 793 677 - 15% 1 743 1 881 + 8% 2 536 2 558 +1% 

Antagna 245 201 - 18% 341 343 + 1% 586 544 - 7% 

 
Något färre arbetsgivare 2018 
År 2018 medverkade 80 arbetsgivare på våren och 108 arbetsgivare på hösten, vilket är något 
färre än föregående år. År 2017 medverkade 83 arbetsgivare på våren och 116 arbetsgivare på 
hösten. IVA menar att färre arbetsgivare har rekryterat fler praktikanter och högkonjunkturen 
nämns som den huvudsakliga anledningen till den trenden, vilket IVA kände av redan 2017. 
Flera av de arbetsgivare som deltar i Tekniksprånget har haft svårt att få sökande till sina egna 
traineeprogram.  
I kontakter som IVA tagit med arbetsgivare vittnade flera om hög arbetsbelastning och 
rekryteringsbehov till ordinarie tjänster, vilket gjort att tiden inte räckt till för att rekrytera 
tekniksprångspraktikanter. Samtliga tillfrågade menade att det är en tillfällig nedprioritering. 
Intresset för en fortsatt medverkan i Tekniksprånget uppges vara stort. IVA genomförde 
därför ett antal förändringar under vintern 2017 - 2018 genom kampanjer, skolbearbetning 
och interna säljprocesser för att möta utmaningarna på marknaden. Under hösten 2018 märkte 
IVA positiva effekter av förändringsarbetet och resultaten förbättrades.2 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 5–6. 
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Redovisning av nyttjade medel år 2018 
 
År 2018 var anslaget för Tekniksprånget 11 miljoner kronor, likt föregående år. Det är en 
minskning med 18 procent från år 2016. Skolverket har beviljat och utbetalat samtliga medel 
till IVA. IVA har redovisat kostnader för Tekniksprånget om 10 949 538 kronor för år 2018. 

Tabell 3. Ekonomisk redovisning av Tekniksprånget för 2018.  
Kostnadsposter Kronor 

Elever och studenter 1 050 701 

Arbetsgivare 5 301 818 

Ansökningsportal, webb, IT-stöd 1 476 791 

Projektledning, kommunikation och gemensamma kostnader 3 120 228 

Totalt Tekniksprånget  10 949 538 

 
Redovisning av verksamheten år 2018 
Tekniksprånget huvudsakliga målgrupper är ungdomar och arbetsgivare. IVA:s insatser och 
verksamhet för Tekniksprånget presenteras nedan. 

Ungdomar 
För att nå ut till framtida praktikanter har IVA, likt föregående år, riktat 
kommunikationsinsatser till elever som gått ut naturvetenskapliga programmet (NA) och 
teknikprogrammet (TE). Insatserna har genomförts via annonsering, hemutskick och närvaro 
i flera sociala medier men också via skolbesök och informationsutskick till lärare och studie- 
och yrkesvägledare. Under 2018 har IVA utökat kommunikationsinsatserna för 
Tekniksprånget med kampanjer som bygger på kommunikation utifrån ungdomars drömmar 
och drivkrafter. Budskapet har under 2018 utvecklats ytterligare i syfte att motarbeta fördomar 
och på ett tydligare sätt visa på framtidsmöjligheterna som ingenjör. 

Under 2018 har IVA lyft fram inspirerande förebilder för Tekniksprånget, med fokus på unga 
kvinnor, som tidigare själva deltagit i Tekniksprånget och nu studerar teknik, för att sprida 
information om olika branscher och inriktningar ingenjörer kan arbeta med. 

På orter med ett lågt antal sökande har IVA försett Arbetsförmedlingen med 
marknadsföringsmateriel och riktade insatser i syfte att öka intresset och antal sökande till 
Tekniksprånget. Personlig support via Tekniksprånget mail och Facebook-konto har 
utvecklats och ett strategiskt PR-arbete har genomförts via artiklar och inslag i radio. IVA har 



 

Redovisning av regeringsuppdrag 

 2018–02–26 
5 (16) 

Dnr 8.1.2–2018:322 
 
 

 

 

 

 

även tagit fram en film som ett strategiskt kompetensinitiativ. Genom Studentkortet har ett 
utskick via SMS skickats till ungdomar med information om Tekniksprånget med länk till 
ansökningsportalen.  

IVA menar att kampanjen lett till en större ökning av antalet ansökningar under hösten 2018 
då 1 881 ungdomar sökte praktikplats via Tekniksprånget.  

IVA har sedan starten årligen genomfört undersökningar av Tekniksprånget för att mäta och 
analysera effekterna av praktiken och få underlag för utveckling av programmet. Under hösten 
2018 tillfrågades samtliga som deltagit i praktik via Tekniksprånget mellan 2012 - 2018. Av de 
som svarade angav majoriteten att Tekniksprånget påverkat deras val av utbildning och även 
att praktiken påverkat deras bild av att arbeta som ingenjör. Med hjälp av 2018 års 
undersökningar har IVA genom Tekniksprånget förbättrat kännedomen om både ungdomars 
och arbetsgivares behov. Kunskapen om behoven ligger till grund för IVA:s pågående insatser 
och planerade aktiviteter under år 2019.3 

Arbetsgivare 
För att stärka samarbetet med arbetsgivare och initiera nya samarbeten med nya arbetsgivare 
har IVA under 2018 arbetat med flera förbättringsåtgärder. IVA har utvecklat samarbetet 
med arbetsgivare som löpande tar emot praktikanter genom att ta fram ett 
inspirationsmaterial som visar på hur arbetsgivare kan öka värdet av sin medverkan i 
Tekniksprånget. Informationsmaterialet inkluderar bland annat texter som kan användas i 
arbetsgivarens årsredovisning, tips för sociala medier och rekommendationer för 
internkommunikation. 
Under 2018 har flera arbetsgivare valt att lyfta fram sin medverkan i Tekniksprånget, genom 
bland annat visa på Tekniksprånget som ett bra initiativ för framtida kompetensförsörjning. 
IVA deltog under Almedalsveckan samt på IVA:s och andra arrangörers seminarier på temat 
kompetensförsörjning runt om i landet, med syfte att skapa nya kontakter med fler 
arbetsgivare.  

Högskolor 
Ett samarbete inleddes under 2017 mellan KTH, Chalmers och Tekniksprånget för att mäta 
effekterna Tekniksprånget har på genomströmningen. Under 2018 kompletterades 
samarbetet med Lunds Tekniska Högskola. Det finns en utvecklad samsyn kring hur avhopp 
och genomströmningar ska mätas.4 

                                                 

3 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s.7–9 och 15. 

4 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 11. 



 

Redovisning av regeringsuppdrag 

 2018–02–26 
6 (16) 

Dnr 8.1.2–2018:322 
 
 

 

 

 

 

Säljorganisation 
Under 2018 har IVA fortsatt det förändringsarbete som inleddes 2017 för Tekniksprånget 
med att effektivisera den interna säljorganisationen som nu arbetar branschindelat. 
Säljorganisationen söker praktikplatser genom kontakter med arbetsgivare.5    

IT-system och ansökningsportalen 
IVA har under hösten 2018 utvecklat en gemensam ansökningsportal för Tekniksprånget 
och Jobbsprånget i syfte att underlätta ansöknings- och rekryteringsprocessen mellan 
kandidater och arbetsgivare. Men en gemensam portal minskar det administrativa och 
manuella arbetet i säljorganisationen.6  
 
Mer information om Tekniksprånget verksamhet under 2018 finns i bilaga 1. 
 
 

Prognos för verksamhetsåret 2019 
IVA prognostiserar 11 miljoner kronor för Tekniksprånget budget för år 2019. Det är samma 
budgetprognos som för år 2018.7  

Teknikföretagen har beslutat om att höja praktiklönen till 15 500 kronor per månad under 
2019. Tidigare var praktiklönen 13 500 kronor per månad. Prognosen för arbetsgivarnas 
kostnader baseras därmed på ett högre belopp än år 2018. IVA menar att det i dagsläget är 
oklart hur stor andel arbetsgivare som faktiskt kommer att erbjuda en högre praktiklön.8  

Styrgruppen för Tekniksprånget har som årligt mål att projektet ska erbjuda 800 ungdomar en 
praktikplats genom Tekniksprånget. IVA prognostiserar 248 praktikplatser för våren 2019, 
vilket spås vara en bättre inledning på året än våren 2018 då 220 praktikplatser 
prognostiserats.9 
 

 

                                                 

5 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 11. 

6 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 11. 

7 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 14. 

8 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 14. 

9 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 3. 
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Planerade insatser 2019 
IVA har efter sju års arbete med Tekniksprånget, och nu inne på det åttonde året, utvecklat 
arbetssätt före, under och efter praktikperioderna. Med stöd av de undersökningar som IVA 
initierat finns kännedom om ungdomars och arbetsgivares behov, vilket IVA baserar 
planeringen för Tekniksprånget 2019 på. Fler kommunikationsinsatser planeras för att nå fler 
arbetsgivare.   

IVA planerar att under 2019 starta ett pilotprojekt för att se om Tekniksprånget praktikmodell 
kan användas för att erbjuda ungdomar med funktionsvariationer en ingenjörspraktik. 
Målsättningen är att pilotprojektet utförs i en mindre skala under våren 2019 i Göteborg och 
därefter utvärdera insatsen.  

En målsättning är att utöka samarbetet med de tekniska högskolorna för att kunna 
marknadsföra Tekniksprånget till ungdomar som är osäkra på vilken utbildning de ska söka 
och därmed öka genomströmningen. 

Initiativet att satsa på regionsrepresentanter i skolan har visat på goda resultat och kommer 
därför att utvecklas och omfatta fler regioner. 

På orter som under tid visat ett lägre söktryck till Tekniksprånget bland ungdomar kommer 
kommunikationsinsatser ske under våren 2019, med riktning till skolor och andra lokala 
intressenter för att öka kännedomen om Tekniksprånget och öka ungdomars intresse i tidigare 
stadier.10  
 

 

 

 

 

 

                                                 

10 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) – Rapport, s. 15. 
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Tekniksprångets praktikanter 2018 
 
I följande presenteras statistik om ungdomarna som antogs till Tekniksprånget våren och 
hösten 2018.11 Först presenteras bakgrundsinformation om ungdomarna, det vill säga 
information om könsfördelning, föräldrarnas högsta utbildningsnivå, svensk och utländsk 
bakgrund, samt genomsnittlig betygspoäng (GBP). I tabellerna jämförs antagna till 
Tekniksprånget med ungdomar som har sökt till Tekniksprånget men inte antagits, och i vissa 
fall även med övriga elever i samma avgångskull från naturvetenskapsprogrammet (NA) och 
teknikprogrammet (TE) i gymnasieskolan.12 Därefter presenteras övergång till högskola 
höstterminen 2017 bland ungdomar som har genomfört en praktikperiod inom 
Tekniksprånget hösten 2016, alternativt våren 2017. Ungdomarna jämförs med sökande till 
Tekniksprånget som inte har antagits, samt med övriga avgångselever från teknik- och 
naturvetenskapsprogrammen vårterminen 2016. 
 

Sökande och antagna till Tekniksprånget 2018 
Under 2018 gjorde 543 ungdomar praktik inom Tekniksprånget.13 Antalet sökande till 
Tekniksprånget har genomgående varit högre på hösten än på våren. Våren 2018 sökte 676 
ungdomar till Tekniksprånget, varav 201 (30 procent) antogs till en praktikplats.14 Hösten 
2018 sökte 1 872 ungdomar en praktikplats och 342 (18 procent) antogs.  
 

Program i gymnasieskolan 
Praktikanterna inom Tekniksprånget har främst examen från naturvetenskapsprogrammet, 
men även från teknikprogrammet. Bland samtliga praktikanter 2018 hade 62 procent av 
ungdomarna examen från naturvetenskapliga programmet, och 35 procent hade examen från 
teknikprogrammet. Våren 2018 hade 64 procent av ungdomarna examen från 
naturvetenskapsprogrammet, och 32 procent hade examen från teknikprogrammet (se tabell 
1). Hösten 2018 hade 61 procent av ungdomarna examen från naturvetenskapsprogrammet, 

                                                 

11 Statistiken baseras på uppgift om vilka som har sökt och antagits till praktikplats från IVA, samt registeruppgifter som Statistiska Centralbyrån (SCB) har matchat på. 

12 Avgångselever med gymnasieexamen vårterminen 2017 respektive 2018. Sökande till Tekniksprånget hösten 2017 och våren 2018 har selekterats bort ur 

jämförelsegruppen övriga i avgångskull NA/TE när gruppen jämförs med sökande till Tekniksprånget våren 2018. Sökande till Tekniksprånget hösten 2018 har selekterats 

bort ur jämförelsegruppen övriga i avgångskull NA/TE när gruppen jämförs med sökande till Tekniksprånget hösten 2018. 

13 I praktiken var det 544 ungdomar som gjorde praktik inom Tekniksprånget 2018, vilket redovisades tidigare i denna rapport, men för 1 individ saknas uppgift om 

korrekt personnummer och denna individ finns därför inte med i statistiken som presenteras här. För 6 av de sökande men ej antagna till Tekniksprånget saknas också 

korrekt personnummer, även dessa har exkluderats i statistiken. Bland övriga avgångselever finns en individ med tillfälligt personnummer, även denna individ är exkluderad 

i statistiken.   

14 En av dessa praktikanter hoppade av praktiken under praktikperioden.  
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och 37 procent från teknikprogrammet. Även bland de sökande som inte antogs till 
Tekniksprånget har en majoritet examen från naturvetenskapsprogrammet (54 procent), men 
bland dessa är det också vanligare att ungdomarna har examen från teknikprogrammet (43 
procent) jämfört med dem som antogs till Tekniksprånget.  
 
Tabell 1. Program i gymnasieskolan, sökande och antagna till Tekniksprånget våren 
och hösten 2018. Antal, andel (%) inom parentes. 
 Antagna  Ej antagna Sökande tot. 
Våren 2018 
 Teknik (TE) 65 (32) 202 (43) 267 (40) 
 Naturvetenskap (NA) 128 (64) 255 (54) 383 (57)   
 Övriga program 5 (3) 11 (2) 16 (2)   
 Information saknas 3 (2) 7 (2) 10 (1)  
 Totalt  201 (100) 475 (100) 676 (100) 
 
Hösten 2018 
 Teknik (TE) 125 (37) 593 (39) 718 (39) 
 Naturvetenskap (NA) 207 (61) 897 (59) 1 104 (59) 
 Övriga program 10 (3) 13 (1)  23 (1) 
 Information saknas 0 (0) 27 (2) 27 (1)  
 Totalt 342 (100) 1 530 (100) 1 872 (100) 
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Könsfördelning 
Könsfördelningen bland praktikanterna inom Tekniksprånget är relativt jämn, totalt 52 
procent av de antagna till Tekniksprånget under 2018 var kvinnor. På hösten var 55 procent 
av praktikanterna kvinnor, och på våren utgjorde de 47 procent (se tabell 2). Män är däremot 
i majoritet bland de sökande till Tekniksprånget. Våren 2018 var 64 procent av de sökande 
män, och hösten 2018 utgjorde männen 59 procent av de sökande. Resultatet innebär att det 
är en större andel av kvinnorna som söker en praktikplats som blir antagna. Totalt antogs 28 
procent av kvinnorna som sökte en praktikplats under 2018, jämfört med 17 procent av 
männen.   
 
Tabell 2. Könsfördelning, sökande och antagna till Tekniksprånget våren och hösten 
2018. Antal, andel (%) inom parentes. 
 Antagna  Ej antagna Sökande tot. 
Våren 2018 
 Män 107 (53) 323(68) 430 (64)   
 Kvinnor 94 (47) 152 (32)  246 (36) 
 Totalt 201 (100) 475 (100) 676 (100)   
Hösten 2018 
 Män 155 (45) 953 (62) 1 108 (59)   
 Kvinnor 187 (55) 577 (38) 764 (41) 
 Totalt 342 (100) 1 530 (100) 1 872 (100) 
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Föräldrarnas utbildningsnivå 
En majoritet av ungdomarna inom Tekniksprånget har föräldrar med eftergymnasial 
utbildning. Våren 2018 hade 87 procent av ungdomarna inom Tekniksprånget föräldrar med 
en eftergymnasial utbildning, och hösten 2018 hade 89 procent av ungdomarna det (se tabell 
3). Bland ungdomarna som inte antogs till Tekniksprånget, samt bland övriga avgångselever 
från naturvetenskaps- och teknikprogrammen, är andelen ungdomar vars föräldrar har en 
eftergymnasial utbildning något mindre (75 respektive 72 procent våren 2018, samt 80 
respektive 72 procent hösten 2018).  
 
Tabell 3. Föräldrarnas högsta utbildningsnivå, sökande och antagna till 
Tekniksprånget våren och hösten 2018, samt övriga i avgångskull NA/TE.  
Antal, andel (%) inom parentes. 
 Antagna  Ej antagna     Övriga i avgångskull  
                                                                                                 NA/TE  
Våren 2018 
 Högst gymnasial utbildning 17 (9) 104 (22) 4 745 (27) 
 Eftergymnasial utbildning 175 (87) 357 (75) 12 644 (72) 
 Information saknas 9 (5) 14 (3) 292 (2) 
 Totalt 201 (100) 475 (100) 17 681 (100) 
Hösten 2018 
 Högst gymnasial utbildning 35 (10) 257 (17) 4 809 (26) 
 Eftergymnasial utbildning 305 (89) 1 219 (80) 13 411 (72) 
 Information saknas 2 (1) 54 (4) 312 (2) 
 Totalt 342 (100) 1 530 (100) 18 532 (100) 
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Svensk och utländsk bakgrund 
Totalt 10 procent av ungdomarna som antogs till praktik under 2018 hade utländsk bakgrund 
(se tabell 4). Bland de sökande var andelen ungdomar med utländsk bakgrund 18 procent. 
Andelen praktikanter med utländsk bakgrund är något färre på hösten (9 procent) än på våren 
(13 procent).  
 
Tabell 4. Svensk och utländsk bakgrund15, sökande och antagna till Tekniksprånget 
våren och hösten 2018, samt övriga i avgångskull NA/TE.  
Antal, andel (%) inom parentes. 
 Antagna  Ej antagna  Övriga i avgångskull        
                                                                                                      NA/TE                                                                                                                               
Våren 2018 
 Svensk bakgrund 172 (86) 360 (76) 13 019 (74) 
 Utländsk bakgrund 26 (13) 108 (23) 4 653 (26) 
 Information saknas 3 (2) 7 (2) 9 (0) 
 Totalt 201 (100) 475 (100) 17 681 (100) 
Hösten 2018 
 Svensk bakgrund 313 (91) 1 216 (80) 13 724 (74) 
 Utländsk bakgrund 29 (9) 287 (19) 4 795 (26) 
 Information saknas 0 (0) 27 (2) 13 (0) 
 Totalt 342 (100) 1 530 (100) 18 532 (100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

15 Med utländsk bakgrund menas individer som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
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Studieresultat från gymnasieskolan  
Praktikanterna inom Tekniksprånget har i regel något högre genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
än jämförelsegrupperna (se tabell 5). Ungdomarna som antogs till praktik på våren hade i snitt 
16,1 poäng jämfört med 14,6 poäng bland ungdomarna som inte antogs till praktik, och 15,1 
poäng bland övriga avgångselever. Bland ungdomarna som antogs till praktik på hösten, samt 
bland jämförelsegrupperna, är den genomsnittliga betygspoängen något högre.  
 
Tabell 5. Genomsnittlig betygspoäng (GBP), sökande och antagna till 
Tekniksprånget våren och hösten 2018, samt övriga i avgångskull NA/TE.  
Antal, medelvärde och standardavvikelse. 
 Antal  GBP  Std.16 
Våren 2018 
 Antagna 201 16,1 3,7 
 Ej antagna 468 14,6 3,6 
 Övriga i avgångskull NA/TE 17 681 15,1 2,9 
Hösten 2018 
 Antagna 342 17,3 2,6 
 Ej antagna 1 503 15,9 2,7 
 Övriga i avgångskull NA/TE 18 532 15,2 2,8 
 
Sammantaget skiljer sig praktikanterna inom Tekniksprånget 2018 från jämförelsegrupperna 
främst på så vis att en större andel har föräldrar med eftergymnasial utbildning och den 
genomsnittliga betygspoängen för gruppen är högre. Resultaten har i stort sett varit 
oföränderliga sedan Tekniksprånget start.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

16 Standardavvikelsen (Std.) visar spridningen av betygspoäng inom jämförelsegrupperna. 
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OÖ vergång till högskolan höstterminen 2018 
I följande presenteras övergång till högskolan höstterminen 2017 bland ungdomarna som 
genomfört praktik inom Tekniksprånget hösten 2016 och våren 2017.17  Ungdomarna i dessa 
grupper jämförs med ungdomarna som har sökt men inte antagits till Tekniksprånget, samt 
med övriga avgångselever från teknik- och naturvetenskapliga programmen vårterminen 
201618. Totalt 1 950 ungdomar sökte till Tekniksprånget hösten 2016 och av dessa antogs 377 
ungdomar. Våren 2017 sökte 793 ungdomar till Tekniksprånget och 245 ungdomar antogs till 
praktik.  
 
Sammantaget var det 64 procent av praktikanterna inom Tekniksprånget hösten 2016 och 
våren 2017 som gick vidare till högskolan höstterminen 2017 (se tabell 6). Generellt sett var 
det en större andel av dessa ungdomar som gick vidare till högskolan inom ett år efter avslutade 
gymnasiestudier jämfört med jämförelsegrupperna. Vidare var det en något större andel av 
ungdomarna som gjorde praktik under hösten som gick vidare till högskolan (66 procent) 
jämfört med ungdomarna som gjorde praktik under våren (61 procent).  
 
Tabell 6: Övergång till högskolan höstterminen 2017, sökande och antagna till 
Tekniksprånget hösten 2016 och våren 2017, samt övriga i avgångskull NA/TE.  
Antal och andel (%). 
 Övergång till högskolan 
 Antal Andel (%) 
Hösten 2016 
 Antagna  250  66 
 Ej antagna  956  61 
 Övriga i avgångskull NA/TE  9 163  52 
Våren 2017 
 Antagna  150  61 
 Ej antagna  287  52 
 Övriga i avgångskull NA/TE  8 901  52 
 
 
Tabell 7 och 8 visar utbildningsinriktning på högskolan för ungdomarna som gjorde praktik 
hösten 2016 respektive våren 2017, samt för jämförelsegrupperna. Det finns liknande resultat 
i de två tabellerna. En stor grupp (50 respektive 44 procent) av ungdomarna som gjorde praktik 

                                                 

17 Övergång till högskolan på höstterminen undersökt då flest ungdomar påbörjar högskolestudier på höstterminen.  
18 Avgångselever med gymnasieexamen vårterminen 2016. Sökande till Tekniksprånget hösten 2016 har selekterats bort ur jämförelsegruppen övriga i avgångskull NA/TE 

när gruppen jämförs med sökande till Tekniksprånget hösten 2016. Sökande till Tekniksprånget hösten 2016 och våren 2017 har selekterats bort ur jämförelsegruppen 

övriga i avgångskull NA/TE när gruppen jämförs med sökande till Tekniksprånget våren 2017.  
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inom Tekniksprånget gick vidare till att läsa teknik och tillverkning på högskolan. Det är en 
något större grupp än i jämförelsegrupperna. Att andelen som läser teknik på högskolan är 
lägre bland övriga avgångselever beror dels på att det är en lägre andel som läser vidare på 
högskolan, men också på att dessa ungdomar i större utsträckning väljer andra 
utbildningsinriktningar. 
 
Tabell 7: Utbildningsinriktningar på högskolan höstterminen 2017, sökande och 
antagna till Tekniksprånget hösten 2016, samt övriga i avgångskull NA/TE.  
Antal, andel (%) inom parentes. 
Antagna                                                     Ej antagna   Övriga i avgångskull  NA/TE  
Ej i högskola HT 2016 127 (34) 617 (39) 8 375 (48) 
Allmän utbildning 0 (0) 1 (0) 5 (0) 
Pedagogik och lärarutbildning 4 (1) 19 (1) 286 (2) 
Humaniora och konst 10 (3) 37 (3) 386 (2) 
Samhällsv., juridik, handel, admin. 20 (5) 95 (6) 1 154 (7) 
Naturvetenskap, matematik & data 11 (3) 73 (5) 902 (5) 
Teknik och tillverkning 188 (50) 627 (40) 4 643 (26) 
 varav 
 Teknik allmän inriktning 12 (3) 58 (4) 395 (2) 
 Maskin- och verkstadsteknik 35 (9) 107 (7) 758 (4) 
 Energi- och elektronik 12 (3) 36 (2) 329 (2) 
 Elektronik, datateknik, m.m. 45 (12) 140 (9) 1 115 (7) 
 Kemi- och bioteknik 14 (4) 59 (4) 373 (2) 
 Fordons- och farkostteknik 3 (1) 9 (1) 67 (0) 
 Industriell ekonomi  och org. 31 (8) 76 (5) 584 (3) 
 Teknik, teknisk ind. övrig inriktning 8 (2) 36 (2) 183 (1) 
 Material och tillverkning, allmän inr. 0 (0) 1 (0) 24 (0) 
 Tillverkning/hantering av livsmedel 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Tillverkning textil m.m. 0 (0) 1 (0) 4 (0) 
 Tillverkning av träprodukter m.m. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Berg- och mineralteknik 0 (0) 0 (0) 14 (0) 
 Material och tillverkning, övrig inr. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Samhällsbyggnad allmän inriktning 4 (1) 2 (0) 45 (0) 
 Samhällsbyggnad och arkitektur 13 (4) 50 (3) 340 (2) 
 Byggnads- och anläggningsteknik 11 (3) 52 (3) 432 (3) 
 Samhällsbyggnad övrig inriktning 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Lant- och skogsbruk, samt djursjukvård 2 (0) 2 (0) 101 (1) 
Hälso- och sjukvård, samt social omsorg 15 (4) 95 (6) 1 594 (9) 
Tjänster 0 (0) 7 (0) 86 (0) 
Okänd 0 (0) 0 (0) 6 (0) 



 

Redovisning av regeringsuppdrag 

 2018–02–26 
16 (16) 

Dnr 8.1.2–2018:322 
 
 

 

 

 

 

Tabell 8: Utbildningsinriktningar på högskolan höstterminen 2017, sökande och 
antagna till Tekniksprånget våren 2017, samt övriga i avgångskull NA/TE.  
Antal, andel (%) inom parentes. 
                                                                  Antagna           Ej antagna      Övriga i avgångskull  
                         NA/TE  
Ej i högskola HT 2016 95 (39) 261 (48) 8 167 (48) 
Allmän utbildning 0 (0) 0 (0) 5 (0) 
Pedagogik och lärarutbildning 2 (1) 4 (1) 282 (2) 
Humaniora och konst 8 (3) 19 (3) 368 (2) 
Samhällsv., juridik, handel, admin. 10 (4) 41 (7) 1 125 (7) 
Naturvetenskap, matematik & data 10 (4) 27 (5) 878 (5) 
Teknik och tillverkning 107 (44) 163 (30) 4 487 (26) 
 varav 
 Teknik allmän inriktning 6 (3) 14 (3) 383 (2) 
 Maskin- och verkstadsteknik 22 (9) 28 (5) 730 (4) 
 Energi- och elektronik 8 (3) 8 (1) 319 (2) 
 Elektronik, datateknik, m.m. 27 (11) 46 (8) 1 052 (6) 
 Kemi- och bioteknik 11 (5) 11 (2) 360 (2) 
 Fordons- och farkoststeknik 1 (0) 1 (0) 65 (1) 
 Industriell ekonomi  och org. 14 (6) 20 (4) 566 (3) 
 Teknik, teknisk ind. övrig inriktning 2 (1) 4 (1) 179 (1) 
 Material och tillverkning 0 (0) 0 (0) 24 (0) 
 Tillverkning/hantering av livsmedel 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Tillverkning textil m.m. 0 (0) 0 (0) 4 (0) 
 Tillverkning av träprodukter m.m.  0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Berg- och mineralteknik 0 (0) 0 (0) 14 (0) 
 Material och tillverkning, övrig utb. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 Samhällsbyggnad allmän inriktning 0 (0) 4 (1) 41 (0) 
 Samhällsbyggnad och arkitektur 8 (3) 15 (3) 329 (2) 
 Byggnads- och anläggningsteknik 8 (3) 12 (2) 421 (3) 
 Samhällsbyggnad övrig inriktning 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Lant- och skogsbruk, samt djursjukvård 2 (1) 1 (0) 98 (1) 
Hälso- och sjukvård, samt social omsorg 10 (4)  25 (5) 1 572 (9) 
Tjänster 1 (0) 6 (1) 81 (1) 
Okänd 0 (0) 1 (0) 5 (0) 
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