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Tekniksprånget rapporteras vid ett tillfälle varje år till Utbildningsdepartementet. Denna rapport 
innehåller resultat och underlag så att Skolverket i sin tur kan sammanställa erforderlig rapport 
till Utbildningsdepartementet.  
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1. Tekniksprångets mål 
 

1.1 Bidra till stärkt kompetensförsörjning och konkurrenskraft  
Den långsiktiga målsättningen med Tekniksprånget är att få fler ungdomar som gått ut 
naturvetenskaps- eller teknikprogrammet att välja en högre teknisk utbildning. Tekniksprånget 
ska 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. Ett positivt resultat av praktiken är ökad genomströmning på de högre 
tekniska utbildningarna och det ska Tekniksprånget fortsatt bidra till. 
 

1.2 Bidra till ökad andel kvinnor på de högre tekniska utbildningarna  
Tekniksprånget ska inspirera fler unga kvinnor att välja en högre teknisk utbildning och på så 
sätt bidra till en jämnare könsfördelning på de tekniska högskolorna och på sikt även i 
arbetslivet. 
 

1.3 Tekniksprånget ska årligen erbjuda 800 praktikplatser  
Tekniksprångets styrgrupp (se bilaga 1) har satt som mål för projektet att 800 ungdomar årligen 
ska bli erbjudna och genomföra praktik genom Tekniksprånget. 
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2. Tekniksprångets resultat  
I detta avsnitt rapporteras Tekniksprångets resultat med utgångspunkt i ovanstående 
målsättningar.  
 

2.1 Tekniksprånget bidrar till kompetensförsörjning och konkurrenskraft  
Sedan starten 2012 har drygt 22 000 ungdomar sökt och drygt 4800 ungdomar genomfört praktik 
via Tekniksprånget, hos mer än 370 olika arbetsgivare på 120 orter. Söktrycket till 
Tekniksprånget har aldrig varit så högt som det var under 2020.  
 
Det höga söktrycket resulterade i stort intresse i media och hos politiker. Händelsen 
uppmärksammades bland annat av Ny Teknik och Vetenskapsradion samt hos politiker på 
Twitter.  
 
 

 
 
Bildtext: Tekniksprångets tweet om det rekordhöga söktrycket resulterade i flera retweets av politiker från olika partier.   
 
 
Tekniksprånget har under åren regelbundet genomfört ett flertal undersökningar för att mäta och 
analysera effekterna av praktiken och för att få underlag för utveckling av programmet. 
Resultaten har varit stabila med endast marginella förändringar mellan åren. Undersökningarna 
har visat att ungdomarna anser att Tekniksprånget har påverkat deras val av utbildning och 
studiemotivation samt att praktiken minskar avhopp från de högre tekniska utbildningarna.  
 
Under 2020 genomfördes för första gången en undersökning som baseras på statistik från 
Statistiska centralbyrån, SCB, för att säkerställa att ungdomarnas enkätsvar stämmer överens 
med verkligheten. Resultaten var mycket glädjande. 
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De undersökningar som genomförts 2020 visar att:  
 

• Tekniksprånget påverkar ungas vägval. 75% av alla ungdomar som praktiserat under 
året 2020, säger att praktiken påverkat deras val av utbildning.  
 

• Tekniksprånget får fler att välja en högre teknisk utbildning. 74% av alla som gått 
Tekniksprånget sedan 2012 har påbörjat en högre teknisk utbildning. 
 

• Tekniksprånget minskar avhoppen. När vi jämför statistik från fem av de vanligaste 
ingenjörsprogrammen är avhoppen ca 10% lägre bland de som gått Tekniksprånget, 
jämfört med de som inte gjort praktik innan studierna. 90–94% av de som gått 
Tekniksprånget är kvar på utbildningen år 2, jämfört med 78–86% bland övriga. 
 

• Tekniksprånget ökar genomströmningen. 73% av de som gått Tekniksprånget tar ut 
ingenjörsexamen, vilket är betydligt högre än det faktiska snittet på 55–60%. Siffran 
avser de första kullarna av Tekniksprångets alumner som nu hunnit avsluta sina studier. 

 
 
I en rapport som tagits fram av Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet, UKÄ, under 2020 
lyftes det långsiktiga arbetet Tekniksprånget gör som ett gott exempel på initiativ som främjar 
digital spetskompetens i Sverige. 
 

 
Bildtext: Tekniksprångets tweet efter att ha uppmärksammats i rapporten Förutsättningar för främjande av digital 
spetskompetens. 
 

2.2 Tekniksprånget bidrar till ökad andel kvinnor på de högre tekniska 
utbildningarna  
Tekniksprånget arbetar aktivt för att förstå och påverka unga kvinnors vägval och få dem 
intresserade av högre tekniska utbildningar. Kommunikationen riktas och målgruppsanpassas 
och förebilder används för att nå ut.  
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• Av praktikanterna var 60% kvinnor under 2020, vilket är högre än genomsnittet på 50% 
sedan programmets start.  
 

• Av de som läser vidare på en högre teknisk utbildning efter Tekniksprånget är 49% 
kvinnor vilket är betydligt högre än genomsnittet på 29% i Sverige. Siffrorna baseras på 
statistik från SCB avseende perioden HT12–VT20. 

 
En av årets aktiviteter för att ytterligare sätta ljus på ämnet var en livesändning där arbetsgivare i 
privat och offentlig sektor fick träffa fyra unga kvinnor som valt en teknisk karriär. Medverkande 
var Maria Norberg, vd Teknikkvinnor, Tanya Singh, årets Tech-tjej 2020, Josefin Lindemalm, 
tidigare tekniksprångare nu ingenjör i medicinteknik samt Melanie Luckey, ingenjör industriell 
ekonomi. 
 

 
Bildtext: Tekniksprånget anordnar en livesändning där deltagarna fick träffa inspirerande förebilder.  
 

2.3. Tekniksprånget erbjöd 403 praktikplatser år 2020 
Målet om 800 praktikplatser har under flera år varit utmanande att nå och under 2020 har det 
varit extra utmanande på grund av Covid-19. Totalt erbjöds 403 praktikplatser på 61 orter under 
2020.  
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Diagram 1: Antal praktikanter 
Utfall antal praktikanter 2019: 568 st. 
Utfall antal praktikanter 2020: 403 st. 
 
 

• År 2020 medverkade 88 arbetsgivare på våren och 67 arbetsgivare på hösten.  
• Knappt hälften av praktikplatserna fanns i storstäder och drygt hälften på mindre orter 

runt om i landet. Procentuellt sett har platserna ute i landet ökat något i förhållande till 
platser i storstäderna. 

• Tekniksprånget erbjuder praktik hos såväl stora som små aktörer från privat och offentlig 
sektor.  

• Under 2020 har arbetsgivare i 14 av Sveriges 21 regioner medverkat, vilket är en ökning 
från tidigare år. 

• Ambitionen har även i år varit att spegla arbetsmarknadens bredd och verka för att vara 
ett nationellt initiativ, trots att den prioriteringen tar både mer tid och resurser i anspråk. 
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Diagram 2: Antal aktiva arbetsgivare 
Antal aktiva arbetsgivare våren 2020: 88 st. 
Antal aktiva arbetsgivare hösten 2020: 67 st. 
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3. Aktiviteter 2020 
Tekniksprånget har två huvudsakliga målgrupper – ungdomar och arbetsgivare. Nedan 
presenteras de aktiviteter som genomförts under året för att nå dessa målgrupper, samt övriga 
aktiviteter som gjorts för att förbättra programmet under perioden. 
 
År 2020 har varit ett utmanande år för alla och inte minst för ungdomarna. Vårens praktikanter 
startade sin praktik samtidigt som de första restriktionerna kring Covid-19 infördes och hälften 
av praktikanterna fick genomföra hela eller delar av sin praktik på distans. För Tekniksprånget 
innebar det att verksamheten var tvungen att snabbt ställa om och agera på det behov som 
uppstod när prioriteringar hos arbetsgivare förändrades över en natt. Framförallt har 
omställningen inneburit utökad support under praktikperioden för att hjälpa ungdomar att ställa 
om till en digital praktik och avlasta handledare när förutsättningarna för handledarskapet 
förändrades.  
 
Tekniksprånget har arrangerat webbinarier för både ungdomar och arbetsgivare under året. 
Teman på dessa har varit: 

• Så attraheras unga talanger till offentlig sektor 
• Mångfald ger affärsnytta - nyckeln till fördomsfri rekrytering 
• I huvudet på unga kvinnor med teknikintresse  
• Arbeta på distans 
• Design thinking 
• Hållbara transporter 

 
För att öka värdet av praktiken och samtidigt avlasta handledarna, startade Tekniksprånget en 
innovationstävling som syftade till att stärka samarbetet mellan praktikanter. Tävlingen fick 
namnet Tekniksprånget Challenge och gick ut på att praktikanter tillsammans fick lösa en 
utmaning som liknar den problemlösning som tillämpas på högre utbildningar. Praktikanterna 
fick lägga arbetstid på att arbeta med tävlingen och ett femtiotal tekniksprångare deltog.  
 
Temat för Tekniksprånget Challenge 2020 var att hitta en lösning som bidrar till hållbara 
transporter. Det vinnande bidraget var tågvagnen RoRo-Turn som möjliggör för lastbilar med 
gods att enkelt köra upp på en tågvagn och åka vidare med tåg. Bakom idén stod ett team 
bestående av tekniksprångare från Ericsson, SCI SAMINA, Hogia-gruppen, Volvo Cars och 
WSP. Juryn bedömde att idén har en hög genomförbarhet och en stor potential att både minska 
godstransporters negativa miljöeffekter och samtidigt öka trafiksäkerheten. 
  
Tekniksprånget Challenge bidrog till att bredda bilden av vad ingenjörsyrket innebär, förbereda 
ungdomarna på högre studier och träna dem i samarbete. Tävlingen bidrog även till att svetsa 
samman tekniksprångare från olika arbetsgivare och orter. Tekniksprånget Challenge är en av 
årets viktigaste och mest uppskattade aktiviteter.  
 

3.1 Ungdomar 
Tekniksprånget vill få fler unga att välja en högre teknisk utbildning, i synnerhet bland de 
grupper som har potential men som är tveksamma till att bli ingenjör. Genom Tekniksprångets 
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undersökningar genom åren vet vi att många ungdomar tvekar inför att läsa en högre teknisk 
utbildning, i synnerhet unga kvinnor.  
 
Under 2020 har målet varit att nå ännu fler unga: 

• kvinnor 
• med utländsk bakgrund  
• från studieovana hem  
• med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 
Med en inkluderande kommunikation, där Tekniksprånget bland annat lyft fram fler förebilder 
och breddat igenkänningen, har målgrupperna bearbetats.  
 
För att nå ut till ungdomar från områden och hem där det inte finns en akademisk tradition har 
Tekniksprånget gjort riktade utskick till föreningar och ungdomsgårdar för att väcka intresse för 
programmet. Även ämneslärare och rektorer på skolor i dessa områden har bearbetats genom 
personliga utskick för att uppmuntra till informationsspridning om Tekniksprånget bland 
sistaårselever.  
 
Det har även gjorts justeringar i ansökningsprocessen för att ge alla som söker samma 
förutsättningar. Det är numera större fokus på varför en person söker en praktikplats och mindre 
fokus på personen i sig.  
 
Det pilotinitiativ som startades 2018 för att erbjuda ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar extra stöd bedrevs och utvärderades under 2020. Slutsatserna är att 
metoden för att driva projektet behöver förändras för att bli mer resurseffektiv och skalbar. 
Istället för att driva det som ett eget initiativ utvärderar Tekniksprånget ett sätt att öka den 
neurologiska mångfalden inom ramen för den befintliga verksamheten. 
 
 

  
         
Bildtext: Tre inspirerande förebilder som använts under 2020. 
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Tekniksprånget arbetar löpande för att synas i kanaler där ungdomar som gått ut NA/TE-
programmen finns. Tekniksprångets undersökning visar att hemutskick, skolan, kompisar och 
föräldrar är de viktigaste kanalerna för att nå ungdomarna. Därför görs kommunikationsinsatser 
på bred front. 

• Hemutskick via post har gjorts till samtliga drygt 23 000 avgångselever från NA/TE- 
programmen. Liksom tidigare år var det via utskicket som flest ungdomar hörde talas om 
Tekniksprånget. Under hösten 2019 gjordes även ett test att skicka hemutskicket till 
blivande avgångselever för att i god tid innan studenten väcka intresse för 
Tekniksprånget. Det resulterade i 184 intresseanmälningar i ansökningsportalen som 
bearbetades inför 2020 års praktik. 

• Sociala medier är en central kanal för att nå ungdomarna. Kampanjerna har varit 
framgångsrika och skapat ett större engagemang än tidigare år. De kanaler som används 
för annonsering och inlägg riktade till ungdomar är framförallt Instagram, Facebook och 
Snapchat. Kampanjer i sociala medier har resulterat i att 8 350 unika användare har 
besökt Tekniksprångets hemsida. 

• Studentkortet har tidigare använts är att göra direktutskick via SMS till ungdomar i syfte 
att uppmuntra dem att söka. Aktiviteten utvärderades i början av 2020 vilket resulterade i 
att aktiviteten avslutades.  

• Tekniksprångets hemsida är en samlingsplats för den som vill veta mer om 
Tekniksprånget. Alla kommunikationskanaler som används i Tekniksprångets 
kommunikation driver besök till hemsidan. De digitala kanalerna optimeras och justeras 
löpande för maximal effekt. 

• Skolutskick till studie- och yrkesvägledare samt rektorer på skolor som erbjuder NA/TE-
programmen är en viktig kommunikationsinsats varje vårtermin för att nå ungdomar när 
de är kvar i skolan. Utskicket uppmuntrar skolan att informera eleverna om 
Tekniksprånget. Under 2020 gjordes en stor insats för att personligen nå ämneslärare med 
riktade utskick vilket gav ett positivt resultat. 

• Skolbesök är en integrerad del av Tekniksprånget och alla praktikanter uppmuntras att 
besöka närliggande gymnasieskolor under sin praktik för att inspirera fler till att söka. 
Det är en viktig aktivitet för att väcka intresse för programmet. På grund av Covid-19 har 
möjligheten att genomföra skolbesök under 2020 varit mycket begränsad. 

• Arbetsförmedlingen försågs med material för marknadsföring av Tekniksprånget. 
• Personlig support erbjuds löpande via Tekniksprångets e-post och Facebook för att ge 

ungdomarna svar på deras frågor om programmet. 
• Strategiskt PR-arbete har genomförts och under 2020 har det framförallt varit det 

rekordhöga intresset för Tekniksprånget och att testa ingenjörsyrket som fått genomslag.  
• Riktad bearbetning genomförs i slutet av varje ansökningsperiod för att säkerställa att 

så många praktikplatser som möjligt tillsätts. Ungdomar som ej fullföljt sin ansökan 
kontaktas och sökande till populära arbetsgivare uppmuntras att även söka till 
arbetsgivare med få ansökningar i närområdet för att optimera chanserna till en 
praktikplats. På orter med traditionellt lågt söktryck gjordes under 2020 preventiva 
kommunikationsinsatser riktade till kommuner, skolor och andra lokala intressenter för 
att öka kännedomen om Tekniksprånget.   
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3.2 Arbetsgivare 
Tekniksprånget speglar hela arbetsmarknaden med små och stora arbetsgivare i privat och 
offentlig sektor runt om i hela Sverige. Under 2020 har en del arbetsgivare varit tvungna att 
pausa sitt engagemang i Tekniksprånget på grund av pandemin och permitteringar. Tiderna till 
trots har 24 nya arbetsgivare rekryterats. Detta har varit möjligt tack vare riktade sälj- och 
marknadsföringsinsatser.  
 
Det finns en väl utvecklad process för kommunikation med medverkande arbetsgivare. Den 
består av: 
 

• Löpande personlig kontakt med arbetsgivarens kontaktperson 
• Linkedingrupp som används som säljkanal och där samarbete med olika arbetsgivare, 

events samt viktiga händelser kommuniceras i syfte att inspirera andra arbetsgivare. 
Engagemanget i kanalen har växt under året och många medverkande arbetsgivare har 
varit proaktiva i att vilja lyfta fram sitt engagemang och sina tekniksprångare där. 

• Riktad bearbetning för att få fler ungdomar att söka till arbetsgivare med få sökande. 
• Workshops för handledare i syfte att förenkla handledarens roll, erbjöds som både 

digitala och fysiska träffar under våren och som videomöten under hösten för att ge alla 
möjlighet att ta del av utbildningen. 

• Riktat stöd till handledare i form av hjälp i rekrytering och löpande stöd under 
praktiken. Detta stöd har utvecklats under året till att bli helt digitalt med gruppövningar 
och interaktion mellan handledare. Under året togs även ett nytt material och upplägg 
fram för handledarintroduktionen samt tips för handledning på distans. 

• Välkomstpaket till handledare med praktisk information om praktiken och ett 
lättillgängligt programupplägg för handledare och praktikant. 

• Kommunikationsstöd och material finns framtaget för att underlätta för arbetsgivare att 
tillvarata potentialen i sitt deltagande. Materialet består av best practise case, 
färdigskrivna texter och rekommendationer.   

• Rörliga filmer med medverkande arbetsgivare för att inspirera nya att delta. 
• Proaktivt PR-arbete där vi lyfter upp våra arbetsgivare i media för att synliggöra deras 

engagemang och få fler arbetsgivare att vilja medverka. Bland annat nämndes de 
arbetsgivare som fått flest ansökningar i pressmeddelandet om rekordhögt söktryck. 

 
Tekniksprånget anordnade under 2020 ett webbinarium med titeln ”Så attraheras unga talanger 
till offentlig sektor”. Medverkande var Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå 
kommun, Rickard Sundbom, stadsdirektör Södertälje kommun, Matilda Ahl, före detta 
tekniksprångare nu anställd Helsingborgs stad och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör 
IT&Telekomföretagen. Syftet var att locka fler offentliga verksamheter att ta emot praktikanter. 
Seminariet var väldigt uppskattat och har mer än 300 visningar. Det har bidragit till en annan 
utgångspunkt i diskussioner med framförallt nya arbetsgivare där dialogen har varit centrerad 
kring employer branding på lång sikt, snarare än att erbjuda praktikplats. 
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Bildtext: Webbinarim där offentlig sektor visade på nyttan med att ta emot tekniksprångare. 
 
 
Tekniksprånget vill bidra till en bättre representation på de högre tekniska utbildningarna. Därför 
arbetar Tekniksprånget för att nå fler ungdomar från områden och hem där det inte finns en 
akademisk tradition. Som ett led i det arbetet har det gjorts insatser för att skapa förutsättningar 
för en rättvis ansökningsprocess. Inför rekryteringsperioden har Tekniksprånget skickat ut en 
rekryteringsguide och intervjumall till arbetsgivare som kan användas i en kompetensbaserad 
rekryteringsprocess. Tekniksprånget har även anordnat ett webbinarium för att utbilda 
arbetsgivare i fördomsfri rekrytering.  
 

               
Bildtext: Tekniksprångets webinar på temat Fördomsfri rekrytering samt inlägg från Dala Vatten och Avfall, som medverkade i 
Tekniksprånget för första gången år 2020. 
 
 
Arbetsgivare har även under 2020 valt att lyfta fram sin medverkan i Tekniksprånget i deras 
sociala kanaler. 
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Tekniksprånget arbetar kontinuerligt med att ta fram material som inspirerar och hjälper 
arbetsgivare att dra nytta av sin medverkan i Tekniksprånget, t.ex. lokal PR och texter till 
årsredovisningar. Som ett resultat av det väljer fler arbetsgivare att marknadsföra sin medverkan 
i Tekniksprånget i deras sociala kanaler, i debattartiklar, hållbarhetsrapporter och 
årsredovisningar.  
 
 

 
Bildtext: Inlägg från tre av Tekniksprångets medverkande arbetsgivare på LinkedIn– Härjeån, Södertälje kommun och SOS 
Alarm.  
 
 

3.3 Ny säljorganisation 
Under 2020 delades organisationen för Jobbsprånget och Tekniksprånget upp i två 
organisationer. Det innebär att sälj- och marknadsföringsorganisationen nu helt fokuserar på 
ungdomar och arbetsgivare inom Tekniksprånget.  
 

3.4 Ny grafisk profil 
Tekniksprånget har tagit fram en ny grafisk profil under året för att väcka intresse hos fler 
ungdomar och arbetsgivare. Implementationen av den nya profilen påbörjades under hösten 
2020.  
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Bildtext: Exempel på uttag ur Tekniksprångets nya grafiska profil.  
 
 

3.5 Högskolor och SCB-undersökning 
Tekniksprånget driver ett strategiskt och långsiktigt samarbete med de ledande tekniska 
högskolorna i Sverige.  Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Lunds 
Tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
och Uppsala universitet ingår i samarbetet. Syftet är att mäta effekterna som Tekniksprånget har 
på genomströmningen.  
 
Under 2020 har Tekniksprånget initierat en analys av Tekniksprångets effekter på ungas vägval, 
avhopp och examensgrad från högre tekniska utbildningar, utifrån statistik från Statistiska 
Centralbyrån, SCB. Tekniksprångets tidigare undersökningar bygger i stor grad på ungdomarnas 
egna uppfattning och ambitioner. Den här undersökningen visar på faktiska resultat av 
Tekniksprångets insatser.  
 
Genomgången visar: 

• Tekniksprånget minskar avhopp. Det vanligaste är att studenter hoppar av tidigt på 
utbildningen. Efter första året är mellan 90–94% av de som gått Tekniksprånget kvar i 
studier, när vi jämför fem av de vanligaste ingenjörsprogrammen. Motsvarande siffra för 
hela populationen under samma period är 78–86%. 

• Tekniksprånget får fler att ta examen. I genomsnitt tar 73% av de som gått 
Tekniksprånget ut sin examen. Det ska jämföras med 55–60% som är examensgraden 
bland samtliga studenter som påbörjade ingenjörsstudier under motsvarande period. 

 
 



 

 16 

3.6 IT-system/Ansökningsportal 
För att underlätta ansöknings- och rekryteringsprocessen för kandidater och arbetsgivare 
implementerade Tekniksprånget under 2019 en ny ansökningsportal. Under 2020 har det gjorts 
justeringar i portalen för att stötta en fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering som enligt 
undersökningar kommer att leda till ökad mångfald i rekryteringen. Funktionen som 
implementerades har använts av många arbetsgivare för att säkra en rättvis ansökningsprocess.  
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4.Statistik 2020 
 

4.1 Sökande 2020 
 
Antal sökande praktikperiod VT19 HT19 VT20 HT20   

Sökande män 504 1 060 463 1226   

Sökande kvinnor 281 712 311 1071 
    

Sökande annan 4 2 2  5 
    

SÖKANDE TOTALT 789 1 774 776 2302 
    

Tabell 1: Antal sökande avgångselever 2020 jmf. 2019 

År 2020 sökte 3078 personer till Tekniksprånget. Könsfördelningen bland de sökande är 45% 
kvinnor och 55% män, vilket är en ökning i andelen kvinnor jämfört med fjolårets 39%.  
 

4.2 Erbjudna praktikplatser 2020 
 
Antal antagna praktikperiod VT19 HT19 VT20 HT20 

Antagna män 102 162 104 58 

Antagna kvinnor 105 199 113 127 

Antagna annan 0 0 0 1 

ANTAGNA TOTALT 201 343 217 186 

Tabell 2: Antal antagna praktikanter 2020 jmf. 2019 

År 2020 antogs 403 praktikanter till Tekniksprånget.  
 
Det finns ett fortsatt starkt intresse från arbetsgivarna att anställa kvinnliga praktikanter. Av de 
som erbjöds praktikplats 2020 är 60% kvinnor och 40% män.  
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Under året medverkade 120 arbetsgivare på 61 unika orter. Tekniksprånget rekryterade 24 nya 
arbetsgivare. Bland arbetsgivarna som erbjuder praktik finns såväl stora som små aktörer från 
privat och offentlig sektor, vilket speglar bredden av arbetsmarknaden för ingenjörer. Från 
offentlig sektor deltar såväl landsting, kommuner och kommunala bolag som statligt ägda bolag 
och myndigheter.  
 
Av de som praktiserade under 2020 gjorde drygt hälften sin praktik hos en arbetsgivare utanför 
storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö).  
 
Se bilaga 2 för redovisning av praktikanter på personnummernivå. 
 

4.3 Fullföljda praktiker 2020 
Det är glädjande att Tekniksprånget alltid haft få avhopp, vilket är ett tecken på att ungdomarna 
uppskattar praktiken. Under år 2020 valde sju praktikanter att avsluta sin praktik i förtid. Det är 
en liten ökning från i fjol, vilket kan förklaras av att den digitala praktiken inte motsvarat 
ungdomarnas förväntningar till fullo.   
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5. Ekonomisk redovisning 2020 
 

 

Diagram 3: Statens och arbetsgivarnas del av den totala kostnaden 
* Baserad på beviljad budget för 2021 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 
Äskad budget 2018: 11,0 
Beviljad budget 2018: 11,0 
Äskad budget 2019: 11,0 
Beviljad budget 2019: 11,0 
Äskad budget 2020: 15,0 
Beviljad budget 2020: 15,0 
Äskad budget 2021: 15,0 
Beviljad budget 2021: 15,0 
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Diagram 4: Statens och arbetsgivarnas kostnad per praktikant 
* Baserad på beviljad budget för 2021 och styrgruppens mål 
 
Kostnad per praktikant 2014 (utfall): 27 
Kostnad per praktikant 2015 (utfall): 25 
Kostnad per praktikant 2016 (utfall): 19 
Kostnad per praktikant 2017 (utfall): 19 
Kostnad per praktikant 2018 (utfall): 20 
Kostnad per praktikant 2019 (utfall): 20 
Kostnad per praktikant 2020 (utfall): 37 
Kostnad per praktikant 2021 (prognos): 19* 
 
För komplettering av ekonomiskt utfall se bilaga 3 som kommer Skolverket tillhanda i mitten av 
februari.  
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6. Budgetprognos 2021 
Budgetprognos 2021 och aviserade medel för 2020 se bilaga 3. 
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7. Prognos för praktikplatser 2021  
Prognosen för VT21 är 187 praktikplatser. Det är osäkra tider för alla just nu och prognosen 
ändras på daglig basis. Insatser mot arbetsgivarna görs för att underlätta deras rekrytering och 
säkra prognosen. Det är dock mycket som just nu påverkas av faktorer som ligger utanför 
Tekniksprångets kontroll.  
 
Prognosen för VT21 visar att Tekniksprånget även fortsättningsvis kommer att erbjuda 
praktikplatser hos en mångfald av arbetsgivare i hela landet.  
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8. Planerade aktiviteter 2021 
Tekniksprånget går in på sitt tionde år och har ett väl utvecklat sätt att arbeta före, under och 
efter praktikperioderna. Med hjälp av tidigare års undersökningar finns god kännedom om både 
ungdomars och arbetsgivares behov, vilket Tekniksprånget tar med in i 2021.  
 
Följande aktiviteter planeras utöver den löpande verksamheten: 
 

• Arbetet med att öka mångfalden bland de som studerar en högre teknisk utbildning 
fortsätter under 2021.  

 
• Statistik från SCB visar att Tekniksprånget bidrar till ökad genomströmning på högre 

tekniska utbildningar och dialogen med lärosätena i Sverige fortsätter under 2021. Syftet 
är att synliggöra de positiva effekterna av Tekniksprånget. 
 

• Tekniksprånget kommer att fortsätta utveckla arbetet med digital stöttning av 
praktikanter och arbetsgivare. Tekniksprånget Challenge har varit en uppskattad aktivitet 
som kommer att fortsätta under 2021.  
 

• Öppna (digitala) föreläsningar ska belysa och ge fördjupad kunskap om ett specifikt 
område av ingenjörsyrket/ingenjörsvetenskap. Aktiviteten är ett komplement till 
praktikprogrammet som riktar sig mot tekniksprångare och sökande som inte fick en 
praktikplats. 
 

• För att öka antalet praktikplatser framöver kommer säljarbetet att utvecklas ytterligare 
under 2021 med fokus på Social Selling som metod vilket går ut på att hitta och skapa 
relationer med nya arbetsgivare primärt online via Linkedin. 

 
• Den nya grafiska profilen ska implementeras för att stärka Tekniksprångets 

kommunikation till prioriterade målgrupper.  
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9. Slutord 
Sedan starten 2012 har mer än 22 000 ungdomar sökt och drygt 4 800 ungdomar genomfört 
praktik via Tekniksprånget, hos drygt 370 olika arbetsgivare på 120 orter. Av dessa studerar idag 
74% vidare på en högre teknisk utbildning, trots att många är tveksamma innan praktiken. Det 
visar att Tekniksprånget bidrar till Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och 
konkurrenskraft. 
 
År 2020 har varit ett mycket utmanande år för alla, inte minst för ungdomar. I en tid som 
karaktäriseras av stor osäkerhet behövs initiativ som Tekniksprånget mer än någonsin. Det visar 
även årets ansökningssiffror som slagit rekord i antal ungdomar som sökt till programmet. 
 
Under året har många arbetsgivare uttryckt att de vill vara en fortsatt del av Tekniksprånget, men 
tyvärr har vissa av dem tillfälligt pausat sin medverkan på grund av permitteringar eller att de 
inte kunnat erbjuda digital praktik. Vi räknar dock med att de kommer tillbaka när läget på 
marknaden förändras. 
 
Tekniksprånget var snabba med att ställa om till en digital modell och har lagt mycket 
engagemang under året på att stötta arbetsgivare och tekniksprångare. För de som hade digital 
praktik förändrades kraven på både handledare och ungdomar. Det är därför extra glädjande att 
95% av alla ungdomar är nöjda med Tekniksprånget i år. 
 
För varje år tar Tekniksprånget ytterligare ett steg mot en ökad mångfald bland dem som studerar 
vidare på högre tekniska utbildningar. Vi ser tydligt att praktiken påverkar ungdomarnas vägval 
och ökar intresset för högre tekniska studier, i synnerhet bland unga kvinnor. I år har vi även 
kunnat bekräfta med statistik det som ungdomarna i många år har sagt, nämligen att praktiken 
ökar deras motivation och minskar avhoppen. Vi vet idag att programmet får fler att fullfölja sina 
studier och ökar genomströmningen på de högre tekniska utbildningarna.   
 
Tekniksprånget är inte bara ett praktikprogram på fyra månader. Det är början på något mycket 
större. Det är här ungdomarna börjar bygga sin erfarenhet och sitt nätverk för framtiden. Även 
flera år efter avslutad praktik påtalar ungdomarna vilket värde praktiken haft för deras framtida 
val. Utmaningen för 2021 ligger framförallt i att bibehålla och rekrytera nya arbetsgivare i en tid 
som kännetecknas av stor osäkerhet.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Tekniksprångets styrgrupp består utav följande personer:  

• Jan-Eric Sundgren (ordf), senior rådgivare Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. 
Teknikens grunder och gränsområden 

• Helena Stjernholm, vd Industrivärden 
• Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner 
• Johan Forssell, vd Investor 
• Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, ledamot IVAs avd. Maskinteknik 
• Anders Lindberg, Founding partner, JKL, ordf. IVAs avd. Ekonomi  
• Johan Weigelt, akademisekreterare, vice vd IVA 
• Camilla Modéer, ledamot IVAs avd. Utbildning och forskning 
• Helen Dannetun, f.d. rektor Linköpings universitet, ledamot IVAs avd. Utbildning och 

forskning 
• Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges ingenjörer, ordf. IVAs avd. Utbildning och 

forskning 
• Tobias Krantz, f.d. forsknings och högskoleminister, f.d chef för utbildning, forskning 

och innovation, Svenskt Näringsliv 
• Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor Luleå Tekniska Universitet 

 
 
Bilaga 2 
Redovisning av praktikanter på personnummernivå. Se separat lösenordskyddad Excelfil. 
 
 
Bilaga 3 
Redovisning av antalet sökande och praktikanter 2020 samt ekonomisk redovisning. Se separat 
Excelfil. Den ekonomiska redovisningen i denna bilaga inkommer till Skolverket i mitten av 
februari. 


