Inspirerar fler unga att bli ingenjörer

Sverige behöver fler ingenjörer
Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har kraftigt
förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Behovet av teknisk
kompetens har aldrig varit större och konkurrensen om ingenjörerna
hårdnar.
För att klara av framtida utmaningar behöver fler unga välja en högre
teknisk utbildning. Men många tvekar – i synnerhet unga kvinnor. I de
flesta fall handlar det om avsaknaden av förebilder och bristande
kunskaper om vad det innebär att vara ingenjör. Därför finns
Tekniksprånget.
Sedan 2012 har vi erbjudit alla som tagit studenten från naturvetenskapseller teknikprogrammet, en möjlighet att söka praktik som ingenjör hos
någon av våra medverkande arbetsgivare runt om i landet. Resultaten
talar sitt tydliga språk. Efter ingenjörspraktik i fyra månader anger åtta
av tio unga att de vill bli ingenjörer. Hälften av dessa är unga kvinnor.
Vi ser dessutom att praktiken ger en tydligare målbild för studierna.
Bland de som gått Tekniksprånget är det färre som hoppar utbildningen
och fler som tar examen. Det är vi stolta över.
I den här studien får du ta del av våra resultat genom åren, baserade på
färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (november 2020). Vi hoppas
att det ska få ännu fler arbetsgivare att vilja medverka.
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Om Tekniksprånget
Tekniksprånget erbjuder unga vuxna ingenjörspraktik i fyra månader hos
arbetsgivare runt om i hela landet. Över 370 arbetsgivare har genom åren
öppnat sina dörrar för praktikanter som är nyfikna på vad en ingenjör gör.
Bland dessa finns alla typer av verksamheter – stora, små, privata och
offentliga. Programmet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
Praktiken erbjuds två gånger per år – en gång på hösten och en gång på
våren. De som kan söka är mellan 18-20 år och har alla gått ut
naturvetenskaps- eller teknikprogrammet på gymnasiet.
Tekniksprånget gör skillnad. Genom regelbundna undersökningar går det att
se att Tekniksprångets insatser får önskad effekt. Praktikanterna säger själva
att praktiken påverkat deras vägval. Den här studien bygger på inhämtat data
från Statistiska Centralbyrån i november 2020, där vi kan följa
Tekniksprångets praktikanter och se hur många som faktiskt har läst vidare
på en högre teknisk utbildning – och hur många som slutför sina studier.
Målsättningen med studien är att visa på effekterna av Tekniksprånget och
betydelsen av att erbjuda unga praktik.

Praktik påverkar ungas vägval
Det är många som vill göra praktik via Tekniksprånget. Närmare bestämt
22.000 personer har sökt programmet sedan starten 2012. Och intresset ökar.
Våren 2020 slogs ett nytt rekord i antal sökande.
Tillsammans med medverkande arbetsgivare har Tekniksprånget erbjudit
totalt 5.000 unga en praktikplats och därmed en glimt av vad en framtid som
ingenjör kan innebära. Med fler praktikplatser går det att göra ännu större
skillnad.
Tekniksprånget vill ge fler unga möjligheten att upptäcka teknik och arbetar
även för att bidra till en bättre mångfald på de tekniska utbildningarna och i
arbetslivet. Vi vill se fler kvinnor, fler personer med utländsk bakgrund och
fler som kommer från studieovana hem. Vi har en stor utmaning framför oss.
Exempelvis är andelen kvinnor bara cirka 30 procent på de högre tekniska
utbildningarna. Det vill vi förändra.
Att få övningsköra som ingenjör ger en förståelse för vad en högre teknisk
utbildning kan leda till. På lång sikt ger det Sverige fler ingenjörer.

har praktiserat som ingenjör sedan 2012
22 000 har sökt till Tekniksprånget

Fler unga vill bli ingenjör efter
Tekniksprånget
I Tekniksprångets undersökningar svarar en majoritet av de som söker till
praktikprogrammet att de är tveksamma till att bli ingenjör. Men praktiken
på fyra månader förändrar mycket. Efter praktiken uppger 8 av 10 att de vill
bli ingenjör.
Och många av dem läser också till ingenjör! Hela 76 procent av alla som
läser vidare efter Tekniksprånget väljer en högre teknisk utbildning. Och
hälften av dem är kvinnor.
Tekniksprånget får alltså både unga som tvekar inför en teknisk utbildning
att ändra uppfattning och bidrar till att öka andel kvinnor på högre tekniska
utbildningar.
Glädjande är dessutom att nästan alla, 90 procent av Tekniksprångets
praktikanter, läser vidare i någon form inom fyra terminer efter
praktiken.

av dem som gått vidare i studier
efter Tekniksprånget har valt en
teknisk utbildning

”Jag valde att studera till
ingenjör tack vare
Tekniksprånget”
När Hedvig Hansson tog studenten från teknikprogrammet var hon
osäker på om hon skulle plugga vidare efter gymnasiet. Hon bestämde
sig för att testa Tekniksprånget.
På Autoliv fick hon chansen att se olika delar av företaget och prova på
vad ett jobb som ingenjör innebär. Det blev avgörande för hennes val
att läsa vidare till maskiningenjör.
Som färdig ingenjör återvände hon till Autoliv som projektledare. Hon
blev även handledare till nya tekniksprångare och fick möjlighet att
stötta andra unga i den situation hon själv var i några år tidigare.
Tekniksprånget blev en lyckoträff för både Autoliv och Hedvig! Hedvig
bestämde sig för att bli ingenjör och hittade sin framtida arbetsgivare
och Autoliv bidrog till en ung kvinnas vägval och hittade dessutom en
framtida stjärna.
Hedvigs vägval är ett fantastiskt exempel på vad Tekniksprånget kan
leda till.
Hedvig Hansson
F.d. tekniksprångare

är kvinnor av de som läser vidare på en högre
teknisk utbildning efter Tekniksprånget

”Tekniksprånget la grunden
för min karriär”
Efter gymnasiet kände sig Josefin Lindemalm vilsen. Hennes mamma hade
uppmuntrat henne att satsa på en teknisk utbildning, men hon visste inte vad
en ingenjör gör. När Tekniksprånget dök upp så tog hon chansen och gjorde
ingenjörspraktik på Ericsson.
Tekniksprånget blev helt avgörande för hennes yrkesval och hon
uppmuntrar fler unga kvinnor som är nyfikna på teknik att söka. Efter
Tekniksprånget läste Josefin Lindemalm till civilingenjör på Kungliga
Tekniska högskolan i Stockholm. En utbildning som hon inte hade valt om
det inte vore för erfarenheten från Tekniksprånget.
Hon hade nytta av praktiken även under pluggtiden eftersom hon redan då
hade en känsla för vad ingenjörsyrket innebär och en målbild för sina
studier. Dessutom hade hon fått lära sig lite programmering under praktiken
vilket gav henne ett försprång.
I dag arbetar hon med att skräddarsy knäimplantat med hjälp av artificiell
intelligence, AI, på Episurf Medical. I framtiden har hon siktet inställt på att
söka medel för vidare forskning inom området. Allt tack vare att hon en
gång sökte till Tekniksprånget!

Josefin Lindemalm
F.d. tekniksprångare

Andelen kvinnor bland de som läser vidare till ingenjör

Fler kvinnor väljer en teknisk
karriär efter Tekniksprånget
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Tekniksprånget satsar för att väcka intresset för teknik hos ännu fler
kvinnor. Det har vi gjort redan från start.
30%
Vi riktar och målgruppsanpassar vår kommunikation samt arbetar stenhårt
med förebilder. För det vet vi fungerar! Drygt 50 procent av de som
erbjuds praktikplats är kvinnor.
20%
Det goda resultatet håller i sig. Av alla som läser vidare på en högre
teknisk utbildning efter Tekniksprånget är 48 procent kvinnor. Över åren
har det endast varierat marginellt, vilket diagrammet intill visar. Jämför
det med snittet i Sverige. Av alla de som påbörjade en högre teknisk
utbildning under samma period var endast 29 procent kvinnor.
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Minskade avhopp från
universitet – en vinst för alla
I grova drag tar bara drygt hälften av ingenjörsstudenterna på svenska lärosäten
ut sin examen. Avhoppen från utbildningarna är idag en stor och kostsam
utmaning. Lärosätets årliga anslag fördelas utifrån antalet studenter som
påbörjar studier samt utifrån hur många poäng studenterna klarar. För Luleå
tekniska universitet innebär avhoppen en ungefärlig kostnad på 95 miljoner per
år.
Men att studenterna inte tar examen är även en kostnad för samhället och
individen på lång sikt. En student som hoppar av sin utbildning har ofta svårare
att få jobb, en lägre lön och studieskulder som ska betalas trots att utbildningen
inte fullföljts. För samhället innebär det ett bortfall av viktig kompetens och att
arbetsgivarna inte får den kvalitetsstämpel på sina medarbetare som en examen
innebär.
– Tekniksprånget har visat sig vara ett fungerande verktyg för att få fler kvinnor
att välja en högre teknisk utbildning. Dessutom ser vi nu att programmet får
fler, både män och kvinnor, att fullfölja sina studier och ta examen. Det blir en
vinst för individen, lärosätet och för samhället. Jag har inte sett något projekt
som gett så bra resultat på minskade avhopp som Tekniksprånget. Det gör oss
alla till vinnare, avslutar Birgitta.

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Rektor, Luleås tekniska universitet

Färre avhopp efter
Tekniksprånget
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De tekniska utbildningarna brottas med utmaningen att
allt för många hoppar av studierna innan de är klara. Det
kostar pengar för både högskolan och samhället.
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Därför är det otroligt glädjande att Tekniksprånget
minskar avhoppen med i genomsnitt 10 procent. Det
beror på att praktiken bidrar till både stärkt motivation
och en tydligare målbild för studierna.
Mer detaljerat:
De flesta avhoppen sker i början av utbildningen. Därför
är det viktigt att titta på hur stor andel som är kvar på de
vanligaste högskole- och civilingenjörsprogrammen i
Sverige efter ett år. Av de tekniksprångare som går
vidare till en teknisk utbildning är 90 procent kvar i
studier år två. Motsvarande siffror för alla civil- och
högskoleingenjörsstudenter är 84 procent respektive
78 procent.
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Andelen ingenjörsstudenter som tar examen
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Tekniksprånget har nu funnits så pass länge att de första kullarna
av tekniksprångare hunnit bli klara med sina studier och påbörjat
sin karriär som ingenjör.
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Av de som gjorde Tekniksprånget det första läsåret har 73 procent
tagit ut sin ingenjörsexamen. Snittet i Sverige är betydligt lägre.
Det tar fem år att bli civilingenjör och därför har många
tekniksprångare inte hunnit ta sin examen vid tidpunkten för
undersökningen. Statistiken visar ändå tydliga tecken på att
tekniksprångare i högre grad än andra civilingenjörsstudenter tar
examen.
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Tekniksprånget får inte bara fler unga att vilja bli ingenjörer. Det
är även ett verktyg för att öka genomströmningen på
ingenjörsprogrammen på landets lärosäten.
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”Tekniksprånget hjälpte
mig att välja rätt
inriktning”
Tekniksprångaren Jesper Kullman fick upp ögonen för byggbranschen
under sin praktik hos JM. Nu är han utbildad ingenjör och tillbaka på JM
som trainee.
Efter studenten var Jesper osäker på vilken utbildning han skulle välja. Han
var inriktad på maskiningenjör eller industriell ekonomi, men under
praktiken hos JM väcktes intresset för byggbranschen.
Tekniksprånget hjälpte Jesper att hitta rätt. Erfarenheterna från praktiken
gjorde det dessutom lättare att ta till sig teorin under den femåriga
utbildningen på Kungliga Tekniska högskolan.
Efter studierna började Jesper sin karriär på företaget där han en gång
praktiserade.
Det här är ännu ett exempel på hur praktiken ofta påverkar ungas val av
utbildning och hjälper dem att få en tydlig målbild för studierna.

Jesper Kullman
F.d. tekniksprångare

Morgondagens kompetensbehov
kräver handling idag
När tempot är högt och utmaningarna många, är det lätt att blunda för
frågor som rör framtiden. Vi tenderar att fokusera på det som är här och
nu. Men när bristen på ingenjörer blir akut är det för sent att agera. Det
tar som bekant fem år att baka en civilingenjör.
Innovation och ingenjörskonst har på många sätt lagt grunden för
Sveriges välstånd. Tillgången på teknisk kompetens kommer även i
framtiden att ha en avgörande betydelse för vår konkurrenskraft både
regionalt, nationellt och internationellt.

Det tar flera år att
baka en ingenjör
Vi kan inte vänta

Enligt Arbetskraftsbarometern 2020, där arbetsgivare uttrycker sina
behov av utbildad arbetskraft, uppger närmare 70 procent av alla
tillfrågade arbetsgivare att deras anställningsbehov av civilingenjörer
inom energi- och elektroteknik samt elektronik, datateknik och
automation ökar till 2023.
Sverige behöver fler ingenjörer och Tekniksprånget är ett beprövat och
välfungerande verktyg för att lyckas. Många unga står dessutom på kö.
Så kom igen nu Sveriges arbetsgivare!

Helena Gyrulf
Verksamhetsansvarig Tekniksprånget

