Årsrapport 2017

Tack för att ni deltar i Tekniksprånget!
Tillsammans får vi fler ungdomar att vilja bli ingenjörer. Det stärker
Sveriges framtida kompetensförsörjning.
Under 2017 hade ca 600 ungdomar förmånen att göra praktik hos någon
av Tekniksprångets samarbetspartners.

Tekniksprånget i korthet

Sverige behöver fler ingenjörer för att möta framtida utmaningar och
rekryteringsbehov.

Tekniksprånget är ett praktikprogram som inspirerar och motiverar ungdomar
som gått ut NA/TE-programmet att satsa på en framtida ingenjörskarriär.
Under fyra månaders betald praktik får ungdomarna chansen att prova på livet
som ingenjör och upptäcka vilka möjligheter en högre teknisk utbildning ger.

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och är ett
samverkansprojekt där Sveriges arbetsgivare, tillsammans med regeringen,
satsar för att säkra landets framtida kompetensförsörjning.

Tekniksprånget i siffror sedan 2012
14000

ungdomar har sökt praktik
sedan 2012.

3300

ungdomar har fått praktik
sedan 2012.

50%

av praktikanterna och 39% av
de sökande är kvinnor.

300

8

9

arbetsgivare på 120 orter
har erbjudit praktik.
av 10 vill bli ingenjör efter
avslutad praktik. 6 av 10 är
tveksamma när de söker.
av 10 alumner menar att
Tekniksprånget minskar avhopp,
då praktiken ger dem en målbild.

Tekniksprånget får fler tjejer att vilja bli ingenjörer

Sökande och antagna 2017

2517
sökande:
976

1539

586
antagna:
300

286

Några röster om Tekniksprånget

”

”

Jag drömmer om att få jobba med saker
som driver samhället framåt, genom
Tekniksprånget har jag fått testa på det
redan nu.

”

Att vara handledare för
Tekniksprånget på BCG är bland våra
roligaste arbetsuppgifter.

”

”

”

Det bästa med Tekniksprånget är att
man verkligen får känna på hur det är
att jobba som ingenjör. Jag visste inte
att man kan göra så många olika saker.

”

En av de största utmaningarna
för svenskt näringsliv är att säkerställa
framtida kompetensförsörjning. Om
Sverige ska fortsätta att vara ett land i
framkant måste fler unga inspireras till att
välja en teknisk utbildning.

”

67% av tjejerna tvekar inför en teknisk utbildning
Svarsalternativ

Totalt

Kvinnor

Män

Nej, jag tvekar inte

44%

33%

50%

Ja, osäkerheten på vart det leder

25%

30%

22%

Ja, annan anledning

16%

19%

14%

Ja, matematiken är för svår

10%

13%

8%

Ja, utbildningarna är för långa

4%

3%

5%

Ja, den ojämna könsfördelningen

4%

2%

1%

Källa: Tekniksprångets målgruppsundersökning 2015-2017, 7458 ungdomar har svarat sedan 2015

Finns det något som gör att du tvekar
att läsa en högre teknisk utbildning?
Osäkerheten på vart utbildningen
leder främsta orsaken

Unga rankar balans i livet och trygg anställning högst
Svarsalternativ

Balans mellan arbete och privatliv

Placering

En trygg anställning

Ständiga utmaningar

Att känna att jag bidrar till företagets verksamhet
Att känna att jag bidrar till samhällsutvecklingen

Att känna att arbetsgivaren bryr sig om och arbetar för
sin omvärld

1
2
3
4

5

6

Internationella möjligheter

7

Att uppnå en chefsroll

9

En hög lön

Källa: Tekniksprångets målgruppsundersökning 2015-2017, 7458 ungdomar har svarat sedan 2015

8

Rangordna vad du tror är viktigast
för dig i din framtida karriär.

82,6% väljer en högre teknisk utbildning efter praktiken
Vad gör tekniksprångarna efter sin praktik?

Studerar
Jobbar
Arbetssökande
Sabbatsår

Källa: Tekniksprångets alumnundersökning 2017, 2924 alumner (HT12-VT17) tillfrågades och 1124 svarade

• 87,4% väljer att studera
efter Tekniksprånget
• Av de som studerar väljer
82,6% en högre teknisk
utbildning
• Hälften av dem är kvinnor

