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Abstract— Kungliga Tekniska högskolan har tillsammans med 

Lunds Tekniska högskola, Chalmers, Linköpings Tekniska 
högskola, Uppsala Universitet och Luleå Tekniska universitet 
drivit projektet Ung Ingenjör www.kth.se/unging. Projektets mål 
är att analysera och ge förslag till hur akademiska 
ingenjörsutbildningar kan öka sin attraktionskraft och 
genomströmning. 

I delprojekt 2 har särskilt genomströmningen analyserats. 
Projektet har arbetat fram ett gemensamt sätt att beskriva 
genomströmning i programutbildningar utifrån de data som 
finns registrerade i LADOK. Med hjälp av genomströmningens 
fotavtryck kan program, programområden etc. jämföras.  

Utifrån framtagna data har projektet via en checklista försökt 
identifiera de faktorer och samband som de utbildningsansvariga 
ser som framgång respektive hinder för en god genomströmning. 
Under hösten har projektet, genom s.k. fokusgrupper stämt av 
detta mot teknologernas uppfattning om framgång i och hinder 
för studierna i våra ingenjörsutbildningar. 
 

I. UNG INGENJÖR - ATTRAKTIONSKRAFT OCH 
GENOMSTRÖMNING 

UR kan teknisk utbildning bli mer attraktiv för dagens 
unga? Vad kan högskolan göra så att studenten med 

förutsättningarna också slutför utbildningen och tar examen? 
Det har KTH fått i uppdrag av regeringen att undersöka 
tillsammans med Sveriges ingenjörsutbildare.  

Uppdraget har, under projektnamnet Ung Ingenjör, 
genomförts i ett samarbete mellan Kungl. Tekniska högskolan, 
Lunds Tekniska högskola, Chalmers, Linköpings Tekniska 
högskola, fakulteten för naturvetenskap och teknik vid 
Uppsala universitet och Luleå Tekniska universitet. Projektet 
kan följas på www.kth.se/unging  

Den första fasen avslutades och avrapporterades till 
Utbildningsdepartementet den 22/6 -09. Vårt arbete är dock 
inte slut med detta; parterna avser att fortsätta samarbetet 
kring konceptet/nätverket ”Ung Ingenjör”; alla ställda frågor 
har inte hittat sina svar och flera nya frågor har väckts. 

II. EN GOD GENOMSTRÖMNING ÖKAR ATTRAKTIONSKRAFTEN 
Uppdraget utgår från regeringens uppfattning att Sverige 

behöver fler ingenjörer examinerade inom nominell studietid. 
 

 

Detta förutsätter att det finns sökande till våra utbildningar, att 
dessa har behörighet och förutsättningar för att kunna följa 
utbildningen och att det finns en lockande arbetsmarknad som 
motiverar studenten att fullfölja sin utbildning och ta examen.  

Men däremellan finns själva utbildningen som påverkar och 
påverkas av intresset för teknikområdet och de efterföljande 
karriärmöjligheterna. 

Ung Ingenjörs utgångspunkt är att Sveriges universitet och 
högskolor vill utbilda ingenjörer med hög kompetens i en 
utbildning av hög kvalitet. Det förutsätter att de studerande 
som antas, också ges möjligheten att klara av utbildningen. 
Givetvis måste studenten själv klara av övningar, laborationer 
och examinationsmoment. Samtidigt behöver utbildningen 
kontinuerligt ses över, studietiden idag är ofta betydligt längre 
än programmets längd och alltför många hoppar av en 
påbörjad utbildning. Den student som påbörjat en utbildning 
och vill fullfölja den skall inte bromsas av utbildningen på sin 
väg mot examen. 

Mellan ansökan, urval, antagning och en hägrande 
ingenjörsexamen finns detta med genomströmning; vilka 
faktorer är avgörande för om studenten fullföljer sin 
utbildning? 

Ung Ingenjör, delprojekt 2 utgår från tre frågeställningar: 
• Vilka indikatorer kan formuleras för att mäta 

genomströmningen?  
• Hur påverkar utbildningens struktur och organisation 

genomströmningen?  
• Kan man identifiera några avgörande framgångs-

faktorer som gör att den antagne också tar sin 
examen? 

III. GENOMSTRÖMNINGSMÅTT 
Går det att hitta mått på genomströmningen i teknisk 

utbildning som kan accepteras nationellt och användas i 
utveckling av programmen? 

I första steget i delprojekt två har vi identifierat ett antal 
mått på genomströmningen i civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsprogrammen. Måtten är så beskaffade att de 
för alla svenska ingenjörsprogram går att få fram ur databasen 
LADOK. Nedan ges 5 exempel från de 19 mått som 
definierats och gjorts utsökningsbara via s.k. SQL-satser: 

Hur kan genomströmningen i våra program-
utbildningar mätas, presenternas och analyseras?  
Vilka hinder och kritiska framgångsfaktorer finns 

för en god genomströmning? 
Björn Marklund, Utredningsavdelningen, Kungliga Tekniska högskolan 
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A. Genomströmningsmått för civilingenjörsprogram  
exempel: 

 
1. poäng 1 år: medianen av summa högskolepoäng efter 1 

år, dividerad med 60, 
2. poäng 3 år: medianen av summa högskolepoäng efter 3 

år, dividerad med 180, 
3. poäng 4,5 år: medianen av summa högskolepoäng efter 

4,5 år, dividerad med 270,  
4. examen på programmet 6 år: andel med examen på 

programmet efter 6 år av nybörjare år 1 
5. examen vid lärosätet 6 år: andel med examen på något 

civilingenjörsprogram efter 6 år av nybörjare år 1 
 
Samtliga mått som ingår finns redovisade på projektets 

hemsida www.kth.se/unging  

IV. GRAFISK PRESENTATION, FOTAVTRYCK 
För att illustrera genomströmningen och visa hur måtten 

kan användas som inspel i en djupare analys har vi med ett 
urval av dessa mått skapat en grafisk presentation av 
genomströmningen, kallad fotavtryck. Fotavtrycket utgörs av 
ett polärdiagram utifrån de fem måtten enligt ovan. De fem 
axlarna skalas så att värdet 1 motsvarar största förväntade 
utfall; för exempelvis axeln ”poäng 1 år” så motsvarar värdet 
1 på axeln 60 avklarade högskolepoäng (hp).  

För att kunna analysera program där studenten har haft 
möjlighet att nå examen och där data finns i LADOK så har vi 
i projektet valt civilingenjörsprogram med start ht2002 och 
högskoleingenjörsprogram med start ht2004 från alla 
deltagande lärosäten. 

A. Fotavtryck, starka och svaga program 
Med värdet på andelen nybörjare som avlagt examen på 

programmet inom en viss tid, har sedan programmen sorterats 
efter stark respektive svag genomströmning. Vi har 
gemensamt valt ut 10 program eller fler per grupp, på så vis att 
varje lärosäte finns representerat med minst ett program i varje 
kategori (4 grupper: stark och svag ur respektive 
civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogramgruppen).  

Under hela processen har programmen varit kodade så att 
endast det enskilda lärosätet och projektansvarig på KTH kan 
identifiera respektive program. Fotavtrycken är alltså inte en 
ny form av rankning utan ett verktyg för att initiera analyser 
och diskussioner inom lärosätet och mellan Sveriges 
ingenjörsutbildare. 

De valda programmen presenteras i polärdiagrammet 
(fotavtrycket) där det hypotetiska programmet MAX, skapat 
ur det högsta värdet för alla ingenjörsprogram, normerar 
axlarna i avtrycken.  

 
 

 
Bild 1: Fotavtryck för 6 civilingenjörsprogram med stark genomströmning. 
Program petra verkar lämna över studenter till andra program innan examen 
och i program sören sackar studenterna efter mellan år 1 och 3 för att sedan 
komma igen till år 4,5. 
 
 

 
Bild 2: Fotavtryck för 5 civilingenjörsprogram med svag genomströmning. 
Program isabel skulle vara intressant att analysera vidare; vad är det som gör 
att det, trots goda resultat efter första året, sedan bara verkar gå utför? 
Program karolina pekar på problemet där studenterna plockar poäng men inte 
verkar vilja avsluta med en examen varken på programmet eller vid lärosätet. 
 
 

 
Bild 3: Fotavtryck för 6 högskoleingenjörsprogram med stark 
genomströmning. Fotavtrycket är här tydligt på så vis att poängproduktionen 
år 1 och 2 följer varandra medan det för 2 program sker en upphämtning till år 
3. Trots nära full poäng efter 3 år är intresset att ta examen inte särskilt stort. 
Vad skiljer oliver och gustaf från rikard? 
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Bild 4: Fotavtryck för 5 högskoleingenjörsprogram med svag 
genomströmning. Alla 5 program har uppenbarligen problem, endast några få 
studenter tar sig till examen. 

B. Fotavtryck teknikområden 
Utifrån Nätverket för ingenjörsutbildningars gruppering av 

ingenjörsprogram har vi genererat fotavtryck för 6 
teknikområden. Detta för att få en indikation på om det finns 
programområden som kännetecknas av en stark eller svag 
genomströmning.  

 

 
Bild 5: Fotavtryck per utbildningsområde utifrån nätverket för 
ingenjörsutbildningars indelning. Det utbildningsområde som har starkast 
genomströmning för civilingenjörsutbildningen är Samhällsbyggnad. 
Data/IT/Media har svagast genomströmning, vilket även gäller för 
högskoleingenjörsutbildningen (se hemsidan). Teknisk Fysik, som på många 
håll lockar studenter med höga betyg och anses ha en god examination får inte 
ett sådant fotavtryck, kan det bero på att det kommer in ”ersättare” för dem 
som väljer annan utbildning? 

V. HUR PÅVERKAR UTBILDNINGENS STRUKTUR OCH 
ORGANISATION GENOMSTRÖMNINGEN? 

Fotavtrycken gjorde oss ytterligare intresserade av att 
identifiera de kritiska faktorerna för genomströmningen och 
hur vi kan påverka dessa. 

Uppdragets korta löptid gjorde att vi i nästa steg valde att 
låta fotavtrycken vara ett diskussionsunderlag men inte styra 
den fortsatta analysen mer än att de drygt 40 program som 
identifierats som starka respektive svaga avseende 
genomströmning fick bli målet för den fortsatta 
undersökningen. 

En rad faktorer påverkar studentens väg och framgång 
genom studierna: 

A. Förkunskaper och antagningspoäng. 
Göteborgs universitet har gjort en djupanalys [3] av 

kopplingen mellan resultaten i gymnasieskolan och resultatet i 
första årets studier för civilingenjörs- och 

högskoleingenjörsutbildningen. Studien lägger tydligt fast 
sambandet mellan högre betyg i matematik och fysik och 
studieframgång under första årets studier. 

KTH har gjort en liknande studie [4] för att se hur nivån på 
studenternas förkunskaper i matematik påverkar första årets 
studier. KTHs undersökning bekräftar resultatet i 
Göteborgsstudien. 
I den pågående gymnasiereformen har vi, tillsammans med 
Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar, 
TUF/RET och Teknikdelegationen, drivit frågan om 
inriktningar för direkt behörighet till ingenjörsutbildningen. 
Detta tillsammans med vilka behörighetsregler som följer på 
gymnasiereformen är naturligtvis avgörande för såväl 
rekrytering som genomströmning. 

 

B. Poäng år 1 och fortsatt studieresultat 
Studieresultatet år 1 och hur många kurser som släpar efter i 

de fortsatta studierna påverkar möjligheten att komma till 
examen. En, utifrån två av indikatorerna, mycket enkel 
plottning av antal avklarade poäng år 1 mot antal poäng efter 3 
år för alla studerade på de 6 lärosätenas 
högskoleingenjörsprogram stärker detta påstående.  

 

 
Bild 6: Få avklarade poäng under första året gör det svårt att komma i fas med 
utbildningen. Exempel från högskoleingenjörsprogrammen i delprojekt 2. 

 

C. Påverkar programmets struktur genomströmningen? 
Faktorerna förkunskap och antagningspoäng är väl 

undersökta och vi valde i Ung Ing att ta svaren för ”sanningar” 
och inte gå vidare i den analysen. Istället ville vi titta på det 
som lärosäte och programansvariga har i sin hand och kan 
påverka genom att utveckla: program, pedagogik, bemötande 
etc. [1o2] 

Programansvariga lärare och handläggare runt de utvalda 
programmen har givit sin syn på framgångsfaktorer och hinder 
för en god genomströmning. Detta genom att besvara ett antal 
frågor i en enkel checklista, tillgänglig via projektets hemsida. 
Via svaren har vi fått en bild av hur respektive programs 
struktur, upplägg och innehåll påverkar genomströmningen.  

D. Avgörande faktorer för en god genomströmning enligt 
lärare och handläggare (tolkning SKILL [5]) 

32 av 44 tillfrågade program har besvarat frågorna i 
checklistan. Projektet har engagerat företaget SKILL för en 
genomgång och analys av alla svar. SKILL har uppdragits att 
ur materialet vaska fram framgångsfaktorer och hinder för en 
god genomströmning.  
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a) Framgångsrecept för en ökad genomströmning, 
lärosätets syn: 

Två områden återkommer genomgående som viktiga 
faktorer för genomströmning. Den första är en god social 
miljö, och det andra är programstrukturen. Därtill kommer ett 
antal faktorer som hänger samman med dessa och i ett försök 
att sätta ord på ett ”framgångsrecept”, så blir beskrivningen 
från våra lärare och handläggare enligt följande: 

I det inledande skedet av utbildningen är det vikigt att 
förankra visionen om hur en framtida karriär kan se ut, att få 
en tidig verklighetskoppling till utbildningen man har framför 
sig. För att ta sig igenom hela utbildningen och nå dit behövs 
också tydligt kommunicerade krav och förväntningar på 
studieinsats – programledningen bör vara tydlig med hur 
kurserna är utformade och vilka förväntningar som finns i 
form av arbetsinsats – ju tydligare förväntningar som 
kommuniceras desto enklare för studenten att relatera till 
vilken arbetsinsats som krävs. Detta bör ske i kombination 
med att ge studenten en bra plattform att verka från – att 
hjälpa studenten finna sin plats på lärosätet, i gruppen, få en 
fadder och komma in i de sociala nätverken.  En bra 
grundtrygghet att verka från är avgörande för studieresultaten. 
SKILLs tolkning är att de mjuka faktorerna har stor betydelse 
för genomströmningen 

Till detta kommer sedan en bra planerad kursstruktur, en 
bra mix av kurser, en bra koppling mellan teori och praktik 
samt en jämn arbetsbelastning som viktiga parametrar. En 
samsyn från programledningen avseende programstruktur och 
innehåll är avgörande för att tydligt kunna kommunicera ut 
mål och förväntningar till studenterna. Går det dessutom att 
förskjuta de svåra kurserna (”stoppkurser”) till senare 
årskurser för att ge tid att bygga upp studievana, studieteknik 
och självkänsla hos studenterna redan det första året, så 
påverkar det, enligt SKILLs tolkning av våra svar, 
genomströmningen positivt. 

 

b) Framgångsrecept för en god genomströmning, 
studenternas syn [6]: 

För att stämma av lärare och programadministratörers syn 
på genomströmning valde vi i projektet att åter engagera 
SKILL, denna gång för att i fokussamtal fråga studenter på de 
6 lärosätena vad de ansåg vara framgångsfaktorer och hinder 
för att klara av studierna, ligga i fas med utbildningsplanen 
och ta examen. En fokusgrupp var tänkt att bestå av 8–12 
studenter som registrerats på termin 7 (civilingenjör) 
respektive termin 5 (högskoleingenjör). Det visade sig att våra 
studenter inte är speciellt intresserade av att diskutera detta 
med oss. Alla 6 lärosäten hade stora svårigheter att få 
studenter till fokusgrupperna och på ett lärosäte fick vi ställa 
in båda grupperna – det kom inga studenter. Frågan är om 
detta också är ett resultat från studien? Upplever studenterna 
inte att de har en tillhörighet till lärosätena och därmed att de 
inte heller behöver engagera sig i våra gemensamma problem 
och möjligheter? 

I skrivande stund arbetar SKILL med sammanställning av 
denna fokusstudie så ett resultat och en jämförelse med 

programansvarigas syn kommer som extramaterial direkt vid 
konferensen i Lund. 

VI. GENOMSTRÖMNING – DET FINNS MER ATT GÖRA 
Projekt Ung Ingenjör har drivits under en kort och intensiv 

period och har väckt fler frågor än det besvarat.  
Endast ett begränsat antal av de insamlade mätetalen har 

använts för analys av faktorer som påverkar genomströmning. 
Nätverket kring Ung Ingenjör är överens om att gemensamt 
och i olika konstellationer använda materialet för ytterligare 
analyser.  

Ett enhetligt sätt att i framtiden mäta genomströmning ger 
också stora möjligheter att i olika samarbetsprojekt utveckla 
programutbildningar för en bättre genomströmning. De 
framarbetade principerna och måtten för redovisning av 
genomströmning i programutbildningar bör kunna bli en norm 
för åtminstone Sveriges ingenjörsutbildningar. Projektet 
sammanfattar denna del av projektet med en manual, inkl. 
SQL-satser för mätning av genomströmning. Resultatet 
överlämnas till samarbetsorganet för Sveriges 
civilingenjörsutbildningar TUF/RET med uppdrag att 
utvärdera och införa arbetssättet i ingenjörsutbildningen. 

I Ung Ingenjör återkommer vi upprepade gånger till 
programmets struktur och påstår att den är avgörande för 
genomströmningen. Detta utan att egentligen definiera vad 
struktur innebär eller ge särskilt många konkreta förslag på 
vad som behöver ”tas bort eller läggas till”. Projektet har inte 
haft möjlighet att nå längre i detta skede men vi hoppas och 
tror att de resultat och förslag som ändå kommit fram kan 
utgöra en hjälp till (om)start på våra lärosäten i utvecklingen 
av vår utbildning, våra program och kurser så att de studenter 
som antas till utbildningen och vill ta sig till examen också gör 
det. 
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