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Förord

Denna utvärderingsrapport behandlar Evonet Kompetensprojekt vilket är ett 
projekt där yrkesutbildning, mästarlära och lärlingsskap samt jämställdhet 
och könsmönster i arbetslivet är centrala delar. Projektet var mycket 
intressant och lärorikt att följa och jag är tacksam för att ha fått förtroendet 
för att utvärdera arbetsprocessen i detta projekt. För mig personligen har 
utvärderingsarbetet verkat som en lärandeprocess i sig, som fört med sig 
ökad förståelse för och kunskap om arbetet med en lärlingsutbildning samt 
även för jämställdhetsarbete.  

Jag vill härmed framföra ett mycket stort tack till projektledarna Eva 
Andersson och Kjell Blomster som delat med sig av sin tid och kunskap om 
projektarbetet. Jag vill även framföra ett tack till utbildningsarrangörerna
Miroi, Upkin, Lernia och Competenta som delat med sig av sin 
utbildningstid och sin kunskap om lärlingsprogrammet samt 
ledarutvecklingsutbildningen. Jag riktar även ett tack till Er andra som jag 
har haft förmånen att träffa och prata med i samband med projektet.  

Ett speciellt tack vill jag rikta till alla utbildningsdeltagare och handledare 
som delat med sig av sina upplevelser.  

Juni, 2005 

Marie Sandberg 





Sammanfattning

Denna rapport är en sammanställning av ett utvärderingsarbete som 
behandlar ett kombinerat utbildnings- och jämställdhetsprojekt initierat av 
industrinätverket Evonet tillsammans med Arbetsförmedlingarna i Piteå, 
Boden, Kalix och Luleå. Projektet som benämns Evonet Kompetensprojekt 
pågick under tiden september 2002 till och med maj 2005 och finansierades 
av EU Mål 1, Länsarbetsnämnden samt Arbetsförmedlingarna i Piteå, 
Boden, Kalix och Luleå. Min roll som utvärderare var att följa och 
dokumentera arbetsprocessen samt att under projektets gång tillföra analyser 
av pågående projektarbete med avseende på uppsatta syften och mål med 
projektet.

Evonet Kompetensprojekt var uppdelat i två delar, dels kvinnor till industrin 
och dels lärlingsprogrammet. Tanken bakom kvinnor till industrin grundade 
sig i synen att en verkstadsarbetare likväl kan vara en kvinna som en man 
förutsatt att de har samma kompetens. Syftet med kvinnor till industrin var 
således att förändra och bryta könsbundna attityder kring kvinnor och 
industriarbete. Syftet med lärlingsprogrammet var att erbjuda en teoretisk 
och praktisk verkstadsinriktad lärlingsutbildning till närmare femtio 
potentiella deltagare och målet inför rekryteringen av utbildningsdeltagare 
var att minst hälften av dessa utgjordes av kvinnor. Ett annat mål för 
lärlingsprogrammet var att minst 70 % av utbildningsdeldeltagarna skulle 
erbjudas någon form av anställning senast 90 dagar efter utbildningens slut.  

Resultatet av utvärderingen visar att det fanns ett behov och ett intresse för 
en förberedande yrkesutbildning för arbete inom verkstadsindustrin. 100 
ansökningar mottogs till lärlingsutbildningen och 46 av dem som sökte till 
utbildningen antogs för utbildningsstart. Att det blev ett i förhand önskat 
rekryteringsantal av närmare hälften kvinnor och hälften män till 
utbildningen var en stor bedrift, om man jämför med gymnasieskolans 
verksamhet där detta inte alls har klarats av. Att 70 % målet även uppfylldes 
gällande antal anställningar 90 dagar efter lärlingsprogrammets slut kan även 
betraktas som ett lyckat resultat av projektarbetet. Förklaringar till dessa 
positiva resultat var bland annat den stora insatsen av 
orienteringsutbildningar samt marknadsföring och presentationer av 
lärlingsprogrammet. Vidare förklaringar var att Evonets medlemsföretag 
medverkat vid utformningen samt även vid genomförandet av 
lärlingsprogrammet.



Resultatet av utvärderingsarbetet visar vidare att det går att skönja en ökad 
förståelse för jämställdhet, kön och könsmönster i arbetslivet bland 
utbildningsdeltagare inom lärlingsprogrammet samt för handledare av 
praktikverksamheten. Det är därmed svårt att uttala sig om det skett någon 
djupare förändring av synen på kvinnor inom industrin rent generellt.

Erfarenheter som kan göras av arbetet med Evonet Kompetensprojekt visar 
att ett drivande och engagerat projektledarskap är en viktig förutsättning för 
att uppnå ett lyckat projektresultat. Det kan även uppmärksammas att det vid 
administrering av en yrkesutbildning av lärlingsprogrammets komplexitet 
krävs stor planering och god kommunikation. Gällande jämställdhetsarbetet i 
projektet kan det understrykas att förändring av könsbundna attityder tar 
lång tid och att det är svårt att mäta och fånga upp attitydförändringar. Inom 
Evonet har ett första steg tagits i rätt riktning och jämställdhetsarbetet har 
kommit en bit på vägen.  
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1 Inledning

Evonet Kompetensprojekt har pågått under tiden 2002-09-01 till 2005-05-
31. Projektet syftar till att locka kvinnor och män med olika arbets- och 
utbildningserfarenheter att gå en lärlingsutbildning för att börja arbeta inom 
verkstadsindustrin. Industrinätverket Evonet vill därmed bredda sitt 
rekryteringsunderlag och via projektet arbeta aktivt för att rekrytera kvinnor 
och män till industrin. Traditionellt sett har det varit svårt att locka just 
kvinnor till att utbilda sig och till att arbeta inom verkstadsindustrin och 
tanken med projektet var att bryta detta mönster. Min roll som utvärderare 
var att följa och dokumentera arbetsprocessen samt under projektets gång 
tillföra analyser av pågående projektarbete.

Att industribranschen själv börjar ta ansvar över och försöka påverka 
arbetskraftens sysselsättningsmöjligheter beror till stor del på att tillgången 
av kvalificerade industriarbetare som gymnasieskolan genererar inte är 
tillräcklig. Denna problematik påvisas av att det endast är drygt 1 % av 
antalet förstaårselever på gymnasiet som går industriprogrammet och där 
endast ett fåtal av dessa är kvinnor1.

För att söka till det lärlingsprogram som Evonet initierat krävs inga 
verkstadsrelaterade förkunskapskrav. Tanken bakom detta var att personer 
med helt olika bakgrund kan söka sig till ett lärlingsprogram för att 
sedermera bestämma sig för om verkstadsindustrin är något de kunde tänka 
sig att arbeta med i framtiden. För många sökanden handlade det därmed om 
att helt byta eller bryta sin gamla yrkeskarriär för att träda in i en ny 
yrkesverksamhet. Att som vuxen ges möjlighet till att söka sig till mer 
praxisnära utbildningar torde vara en gångbar strategi för att locka 
människor till de mer verkstadsinriktade yrkesinriktningarna. Frågan är om 
inte denna strategi även kan vara speciellt gångbar för att på sikt bryta de 
traditionellt könsbundna yrkesvalen. Något som gymnasieskolan inte lyckas 
med, om man ser till den könsobalans som råder inom gymnasieskolans 
industriprogram.  

Evonets projektsatsning ligger även i linje med den i 
utbildningssammanhang politiska debatten om ”det livslånga lärandet”.
Ett livslångt lärande grundar sig i synsättet att vi från det vi är små och 
genom hela livet ska ges möjlighet till lärande och utbildning antingen via 

-1 Skolverket. Tabell 6.3 A: Elever på program läsåret 2004/05 
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det offentliga utbildningssystemet, via utbildningar i arbetslivet eller via icke 
utbildningsmässiga situationer i vardagen2. Ett sätt att betrakta tanken om 
det livslånga lärandet är att se det som ett redskap för att möta ett arbetsliv 
som ständigt förändras både om man ser till sysselsättningsgrad och 
arbetsinnehåll. Det livslånga lärandet som ett redskap innebär således att det 
byggs upp en infrastruktur där stat, kommun och näringsliv tillsammans 
främjar för ständigt pågående lärandeprocesser. Evonet Kompetensprojekt 
kan därmed ses som en ”nygammal” byggsten i denna infrastruktur där 
arbetsgivarna är med i planeringen av samt genomförandet av en 
yrkesinriktad lärlingsutbildning. 

1.1 Upplägg av rapport 

Inledningsvis beskrivs kort utvärderingsuppdragets syfte. Därefter följer 
några reflektioner över processutvärdering som utvärderingsansats. Vilka 
för- och nackdelar en processutvärdering medför samt lite kort om mina 
egna erfarenheter av denna ansats. Sedan följer även en metodgenomgång 
där själva tillvägagångssättet med datainsamlingen beskrivs mer ingående.

Därefter följer ett teoriavsnitt som utgår från forskning om yrkesutbildning, 
begreppet lärande, mästarlära och lärlingsskap, jämställdhet och 
könsmönster i arbetslivet samt rekrytering. I teoriavsnittet redovisas inga 
direkta kopplingar eller analyser av projektarbetet. Efter teoriavsnittet följer 
ett resultatavsnitt där bakgrund, syfte, mål och organisering av Evonet 
Kompetensprojekt beskrivs mer ingående. I efterföljande resultatavsnitt 
beskrivs arbetsprocessen i Evonet Kompetensprojekt. Arbetsprocessen har 
delats in i åtta olika faser där varje fas representerar en del av arbetet i 
projektet. I 

Näst sista avsnittet följer en resultatdiskussion som utgår från syften och mål 
med Evonet Kompetens. Sista avsnittet i rapporten redogör kort för vad vi 
kan lära oss av Evonet Kompetensprojekt.  

2 Se Ds 2003:23 Validering Fortsatt utveckling av vuxnas lärande, DS 2002:66 Stöd till vuxnas lärande, Ds 
2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv - Om möjlighet med lärande i arbetet, SOU 2000:28 
Kunskapsbygget 2000- det livslånga lärandet.  
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2 Utvärderingsuppdraget

Syftet med processutvärderingsuppdraget är att under projektets gång aktivt 
följa upp och dokumentera vad som sker i projektet samt att löpande 
analysera vilka faktorer som bidrar till att föra arbetet framåt eller som 
försvårar arbetsprocessen i projektet med avseende på uppsatta syften och 
mål.

En aktiv medverkan i projektet innebär att en dialog föres mellan utvärderare 
och projektledning om utvecklingen av det pågående arbetet. En 
processutvärdering av detta slag innefattar därmed ett lärande perspektiv 
eftersom ett ömsesidigt lärandeförhållande skapas mellan utvärderare och 
projektledning. Detta innebär att förbättringar och vidtagna åtgärder kan 
göras löpande under projektets gång och inte endast med avsikten att påtala 
brister efter det att projektet avslutats. Avrapportering av 
utvärderingsresultat delgivs projektledningen muntligt och skriftligt under 
projektets gång samt skriftligen via en sammanställning av hela 
utvärderingsresultatet i rapportform.   

Syftet med utvärderingen sammanfattas i följande två punkter: 
Att aktivt följa upp och dokumentera utvecklingen av Evonets 
kompetensprojekt. 
Att aktivt medverka i projektarbetet genom att löpande tillföra 
analyser av vilka faktorer som bidrar till att föra arbetet framåt eller 
som försvårar arbetsprocessen i projektet med avseende på uppsatta 
mål och visioner.

2.1 Processutvärdering som utvärderingsansats 

Det finns ingen entydig definition på vad utvärdering är men en minsta 
gemensam nämnare för utvärderingar är att det handlar om att på något sätt 
beskriva och värdera ett arbete (Jerkedal, 2001). Det finns olika typer av 
utvärderingsansatser beroende på utvärderingens syfte och komplexitetsgrad. 
Fördelen med att välja en processinriktad utvärdering är enligt Jerkedal 
(2001) att en sådan ansats kan ge en bättre förståelse för varför det blev som 
det blev under projektets gång. En processutvärdering kan även tydliggöra 
varför själva utfallet blev som det blev. Dessa frågor ställs sällan i de mer 
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klassiska utvärderingsansatserna där man under resans gång inte bör 
kommunicera med föremålet för utvärdering.  

Med en processinriktad utvärdering kan ett aktivt deltagande i projektarbetet 
ske, där utvärderaren fungerar som ett bollplank eller stöd åt 
projektledningen i arbetsprocessen. Detta aktiva deltagande underlättar även 
återkoppling, erfarenhetsutbyte och korrigering av arbetsprocessen. 
Utvärderaren kan därmed ses mer som en samarbetspartner än en 
kontrollant, vilket i praktiken innebär att få till stånd en dialog mellan 
inblandade parter och hjälpa dessa att eventuellt förstå varandras syn på 
projektarbetet. Utgångspunkten inför arbetet med utvärderingen är således 
att det är varje part som sitter inne med den riktiga kunskapen om 
arbetsprocessen och där deras upplevelse och uppfattning är central. 
Utvärderingen kan därmed betraktas som en hjälp till självhjälp. På så sätt 
kan det undvikas att utvärderaren ses som en expert med en uttalad 
kontrollerande roll, vilket kan hämma projektledningens egen drivkraft i 
arbetsprocessen. Risken finns dock att det kan skapas en alltför nära relation 
mellan utvärderare och projektledning, vilket kan innebära att negativ kritik 
blir svårare att förmedla och därmed inte lyfts fram vid rapportering 
(Jerkedal, 2001, Hård, 2004, Lundgren, 2005,). Genom att synliggöra 
utvärderingsprocessens fallgropar minimeras risken för att dessa uppstår 
under arbetets gång.

3 Metod

Min roll som utvärderare var att genomföra en processutvärdering med två 
syften; dels att följa, observera, dokumentera och beskriva vad som händer 
under projektets gång och dels att återföra till de ansvariga i projektet vad 
som fungerat bra och mindre bra. För att kunna uppnå dessa syften var jag 
till en början tvungen att bilda mig en uppfattning om projektet. Detta 
innebar således att det initialt var av vikt att ta reda på vilka aktiviteter som 
planerades och vem som var ansvarig för respektive aktivitet. Inledningsvis 
hölls därmed möten med projektledaren i syfte att ge mig som extern 
utvärderare en uppfattning om projektet och dess målsättning. Min förståelse 
för processen ökade ytterligare i samband med genomförandet av intervjuer. 
Att vara en extern utvärderare har varit positivt i den bemärkelse att jag 
tillsammans med min handledare Lena Abrahamsson, som också varit 
involverad i styrgruppen till projektet, kunnat diskutera erfarenheter och 
synpunkter under projektets gång. Lena Abrahamsson har i sin 
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styrgruppsmedlemsroll även fungerat som stödperson i projektarbetet 
samtidigt som det i rollen som styrgruppsmedlem funnits utrymme för 
avrapportering av utvärderingsarbetet av mer formell karaktär.  

Rollen som extern utvärderare kan vara en nackdel i avseendet att en extern 
part inte har den så kallade interna kunskap om projektet och den 
organisation som projektarbetet är en del av. Jag har därmed försökt att hålla 
kontinuerlig kontakt med projektledaren för att på så sätt hålla mig 
uppdaterad om vad som sker i projektet. Det har även under dessa samtal 
givits tillfälle att avrapportera synpunkter på projektarbetet. Projektledaren 
har även under hela projektarbetet skickat ut uppföljningsbrev varje eller 
varannan vecka om vad som skett i projektet, vilket varit en stor hjälp för 
mig i dokumenteringen av själva processen.  

Materialet som utvärderingen baserats på har insamlats under hösten 2002 
fram till och med våren 2005. Materialet bestod av 35 semistrukturerade 
intervjusamtal med olika aktörer i projektet såsom projektledare, 
utbildningsdeltagare, handledare, utbildningssamordnare och lärare. För att 
på ett mer tillförlitligt sätt behandla och analysera intervjumaterialet, har jag 
där tillstånd givits spelat in intervjuerna på band och skrivit av hela 
intervjuerna i text. Vid genomförandet av deltagande observationer följde 
jag med utbildningsdeltagarna på studiebesök i verkstadsmiljö samt 
medverkade vid jämställdhetsträffar. Under en utbildningsdag besökte jag en 
ledarutvecklingsutbildning som anordnades i projektet. Jag har även vid 
intervjutillfällen besökt alla medlemsföretag och där visats runt i de olika 
produktionslokalerna, vilket var mycket uppskattad i den bemärkelse att ta 
del av den miljö som utbildningstagarna vistas i under sin 
arbetsplatsförlagda praktiktid. Jag har även besökt utbildningslokaler både i 
Luleå och i Kalix där flertalet av grundutbildningens föreläsningar hållits. 
Jag har också tagit del av olika typer av dokument, artiklar och nyhetsbrev 
som projektledningen delgivit mig.  

Om jag skulle få göra om utvärderingsarbetet idag och beskriva vad jag 
skulle vilja göra annorlunda, är det framför allt avrapporteringen som skulle 
se annorlunda ut. Att införa mer tidsbundna avrapporteringstillfällen ger en 
mer formell form för avrapportering av utvärderingsresultat. Avrapportering 
kan med fördel även ske i två steg där en undertiden rapport kan vara ett 
lämpligt avstamp inför fortsatt arbete i projektet. Samtidigt vill jag även 
framhäva lärandeaspekten under projektets gång, där fokus legat på 
kunskapsbildning för både utvärderare och projektledning och där jag anser 
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att lärande skett i båda riktningar. Som utvärderare anser jag att det varit 
speciellt intressant att följa detta projekt som under resans gång fört med sig 
ökad kunskap och förståelse för jämställdhetsarbete, arbetet med en 
lärlingsutbildning samt för själva utvärderingsarbetet.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Evonet kompetensprojekt handlar till stor del om yrkesutbildning och 
lärande i arbetslivet men också om att bryta könsmönster både i utbildnings- 
och i organisationssammanhang. Därmed vill jag i detta avsnitt på ett mer 
teoretiskt plan beskriva och reflektera över områdena lärande i arbetslivet, 
yrkesutbildning, mästarlära och lärlingsskap, jämställdhet samt rekrytering. 
Detta innebär att jag kommer att ta upp begrepp och olika teorier som 
anknyter till dessa områden, men inte att jag i detta avsnitt kommer att göra 
några djupare kopplingar till själva projektarbetet.

4.1 Yrkesutbildning - från arbetsplats till skola 

Yrkesutbildning har sedan skråväsendets mästarlära förekommit som 
utbildningsform. Det har dock skett en stor förändring av yrkesutbildning 
från det medeltida strikt stadieuppdelade utbildningssystemet till dagens 
yrkesutbildningsstruktur och organisering. Flertalet forskare har beskrivit 
denna förändring eller utveckling av det svenska yrkesutbildningssystemet. 
Gemensamt för dessa är att yrkesutbildningen mer och mer flyttat från 
arbetsplatsen och in till i skolans värld och därmed fått en alltmer formell 
utbildningskaraktär (Jernström 2000; Lindell och Johansson, 2002). På 
1970-talet kom yrkesutbildningen att samordnas med gymnasieskolan som 
tvååriga yrkesförberedande linjer vilket reducerade inslaget av 
arbetsplatsförlagd utbildning. Ytterligare reformer inom gymnasieskolan 
genomfördes på 80- och 90-talet med följden att antal linjer av yrkesteknisk 
karaktär minskade i antal och där utbildningstiden förlängdes. Även 
innehållet i utbildningarna teoretiserades i större omfattning. Bakgrunden till 
denna reformering var att ”dagens” gymnasieskola ska erbjuda 
gymnasieeleverna en allmän utbildning som även förbereder inför fortsatta 
studier eller yrkesverksamhet (Abrahammson, 2002). Men denna, som 
Abrahamsson (2002) beskriver det, ”breda väg” som anses vidga 
medborgarnas livsval och yrkesvägar har inte alltid gått hand i hand med 
näringslivets olika behov. Kritiken som förts fram av näringslivet avser till 
stor del upplevda brister i yrkesutbildningarnas arbetslivsanknytning. Bland 
annat lyfte SAF fram i slutet av 90-talet behovet av en ny typ av 
lärlingsutbildning inom gymnasieskolan för att underlätta ungdomars 
övergång från skola till arbetsliv. Utbildningsansvariga över gymnasieskolan 
är väl medvetna om kritiken mot gymnasieskolans industriprogram. I ett PM 
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från skolverket inför revidering av Industriprogrammet (2005) är följande 
citat hämtat: 

Programmet kritiseras från vissa håll för att ge ”för lite relevant 
yrkeskunskap” och inte sällan görs jämförelser med den gamla yrkesskolan. 
Gymnasieskolan är en annan skolform och ska förutom yrkesförberedande 
yrkeskunskaper också ge eleverna en ”allmän medborgerlig bildning” inför 
kommande samhällsliv. Självfallet innebär det mindre tid för 
karaktärsämnena och programmet kan inte bli annat än förberedande. Ett 
bekymmer är att så många bekräftar att eleverna går ut med bristfälliga 
kunskaper inom elementära områden ....” (s, 2) 

PM skrivelsen visar vidare att man från utbildningsplanerarnas sida inte ser 
någon direkt lösning på kritiken men anser vidare att kontakten med 
arbetslivet kan förbättras genom en lokal dialog mellan gymnasieskolorna 
branschföreträdare, politiker och grundskolorna. Vidare anses 
”industribranschen” ta ett större ansvar gällande ”image” av 
industriarbetaren. Gällande könsaspekten eftersöks ett förändringsarbete för 
att göra utbildningen mer attraktiv för flickor, men det tas inte upp något 
förslag på hur detta bör ske.

Hösten 1996 startade en försöksverksamhet med Kvalificerad 
yrkesutbildning för vuxna (SOU 1999: 19). Syftet var att åstadkomma en ny 
typ av eftergymnasial utbildning där arbetslivet engagerar sig i 
genomförandet av utbildning. I utbildningarna ställdes stora krav på 
pedagogisk utformning och samspelet mellan teori och praktik. I den 
utvärdering av KY-verksamheten som genomfördes 1999 visade det sig att 
intresset för att starta yrkesutbildningar för arbete inom 
tillverkningsindustrin var stor. De studerandes intresse av att läsa dessa 
utbildningsprogram varierade mellan åtta till två sökande per 
utbildningsplats beroende av typ av utbildningsprogram. Cirka 80 % av 
studenterna på industriprogrammen fullföljde sin utbildning och 
sysselsättningsgraden för dessa studenter efter avslutad Ky-utbildning var 
mycket hög. Hela 75% av studenterna hade en anställning sex månader efter 
avslutad utbildning vilket betraktades som ett gott betyg. KY-verksamheten 
kan därmed ses som ett exempel på en mer ”smalare väg” av praxisnära 
yrkesrelaterat lärande. Vad gäller könsfördelningen i utbildningarna som 
ingick i KY-verksamheten så var det en något jämnare fördelning än den 
allmänna högskolan. Fokuserar man dock på vad män och kvinnor studerade 
kvarstod den traditionella könsuppdelningen. Män söker sig till branscher 
inom bygg, skog, transport och tillverkning och kvinnor inom vård, turism 
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och miljö. Några större satsningar för att bryta detta mönster vid antagning 
av studenter till de mer industriella Kvalificerade yrkesutbildningarna verkar 
inte ha ägt rum. Endast åtgärder av mer traditionell art såsom en flicka på 
framsidan av rekryteringsbroschyr eller utnyttjande av underrepresenterat 
kön har använts.

De utbildningssatsningar som lyckats bäst i avseendet att bryta de 
könssegregerade yrkesvalen är de satsningar som syftat till att påverka 
intresset för samt attityderna kring otraditionella utbildnings- och yrkesval. 
Det mest radikala som genomförts inom skolans ram var de teknikkurser för 
flickor som bedrevs på åttiotalet (SOU 2004:43). Tanken med teknikkurser 
var att öka unga kvinnors intresse för naturvetenskaplig och tekniskt 
utbildning. På åttio- och nittiotalet började även så kallade brytprojekt att 
lanseras på arbetsmarknaden. Bakgrunden till dessa satsningar var 
Arbetsmarknadsverkets uppgift att bedriva verksamhet som syftade till att 
minska könssegregeringen på svensk arbetsmarknad. Bland annat bedrevs 
flertalet brytprojekt med jämställdhetsinriktning och där inslag av 
utbildningsmoment för att förbättra personalens kunskaper om 
jämställdhetsarbete förekom. Några direkta effekter tycks dock inte gå att 
utläsa av dessa projekt och förklaringar som ges till detta är att många av 
projekten är processinriktade och där resultatet bör avläsas först på lång sikt.

4.2 Begreppet lärande 

Jag har i tidigare avsnitt nämnt begreppet lärande mer än en gång och man 
kan då fråga sig vad lärandebegreppet står för. Det finns ingen entydig 
definition för fenomenet lärande eftersom betydelsen kan variera beroende 
på vilket förhållningssätt som betraktaren lägger i begreppet. En 
genomgående trend är dock att synen på lärande endast som en individuell 
företeelse har förändrats till att se lärande som ett samspel mellan individen 
och dess omgivning.  

Ellström (1992, s 67) föreslår en minsta gemensam definition för lärande:  

”med lärande avses relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning”.

Genom att intressera sig för individens interaktion med sin omgivning 
kommer även lärandets kollektiva dimension in, vilket innebär att individer 
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påverkar och påverkas av varandra. På så sätt kan fokus förflyttas från de 
enskilda individerna till att även se till vad dessa kan lära tillsammans. 
Lärande är ingen statisk företeelse som endast sker vid vissa tillfällen utan 
kan betraktas som en process som mer eller mindre sker ständigt utan att det 
behöver organiseras eller planeras för. Ofta pratar man om lärande i positiv 
bemärkelse där lärandet främjar individens eller organisationens utveckling 
och ökade valmöjligheter, men allt lärande bör inte ses som positivt. Det 
som brukar benämnas negativt lärande relateras ofta till negativa 
konsekvenser av lärande, vilket tar sitt uttryck i former av omedvetet lärande 
såsom passivisering3 av individen. Till exempel att individen eller gruppen 
underordnar sig en detaljstyrd arbetssituation. För att i undvika dessa 
negativa konsekvenser av lärandet förespråkar Ellström (1992) det kreativa 
lärandet eller det utvecklingsinriktade lärandet, vilket innebär att individer 
på egen hand eller tillsammans kan utnyttja sina kunskaper, sina erfarenheter 
och tänkande för att nå ett önskat resultat. Det handlar även om att kunna 
ifrågasätta och kritiskt reflektera över utförandet av arbetsuppgifter eller 
grundläggande idéer som hela verksamheter vilar på. Ellström (1996) 
understryker dock att olika typer av lärande behövs i olika situationer. 
Därmed bör variation i arbetet eftersträvas och organiseras för, där förmågan 
att reflektera, ifrågasätta och tolka nya situationer blir en del av vardagen.  

Hur sker lärandet? 
För att beskriva hur individer lär kan man ta stöd av kognitivistiskt 
orienterade teorier som beskriver hur individens inre tankeprocesser sker i 
samspel med sin omgivning. En central grundtanke i dessa teorier bygger på 
ett konstruktivistiskt antagande där individen inte passivt mottar 
sinnesintryck från omgivningen, utan istället aktivt konstruerar sin förståelse 
för det som upplevs (Säljö, 2000). Man kan även beskriva det som att 
kognitiva strukturer utvecklas i interaktionen mellan individen och dess 
omgivning. Säljö (2000) hänvisar till den schweiziske forskaren Jean Piaget 
som är en av de mer kända företrädarna för den kognitivistiska traditionen. 
Säljö beskriver hur denne forskare främst har intresserat sig för att studera 
kunskapens ursprung och utveckling, det vill säga hur kunskaper bildas. 
Drivkraften i kunskapsprocessen är de två samtidigt verkande processerna; 
assimilation och ackommodation. Assimilationsprocessen ger människan 
möjlighet att infoga inkommande information till befintliga tankemönster 
och ackommodationsprocessen förändrar sedan dessa tankemönster för att 
passa in den nya informationen. Det sker en förändring av individens 

3 Jämför fenomenet ”inlärd hjälplöshet” (Ellström, 1992). 
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tankesätt. Vanligt förekommande i denna tradition är att man betraktar dessa 
tankemönster som ett schemata eller som ett nätverk av kunskapsdelar, 
vilket avgör hur en människa samverkar med den fysiska och den sociala 
miljön (Döös,1997).  

I de mer kontextuellt orienterade teorierna ses individens kontext eller 
omgivning som föränderlig, vilket står i motsats till de kognitivt orienterade 
teorierna som tar individens kontext mer eller mindre för given. Säljö (2000) 
anser att kontexten är avgörande för vårt lärande och beroende av det 
samhälle vi lever i sker lärande och utveckling på olika villkor. I den 
beskrivningsmodell som Säljö använder sig av lever kunskap först i samspel 
mellan människor, för att därefter bli en del av den enskilde individen. Med 
dessa företeelser menar författaren att det inte bara är kulturen som färgar 
vårt tänkande utan att även de redskap som vi använder i olika sammanhang. 
Säljö anser även att språket vi använder oss av påverkar vår utveckling och 
vårt lärande i stor utsträckning.

Lärprocesser
I arbetslivet förekommer olika typer av lärandeprocesser som var och en 
beskrivs utifrån hur de är organiserade. Det lärande som sker inom ramen för 
formell utbildning som skola, komvux och vuxenstudier på högskolenivå 
eller universitet brukar benämnas formellt lärande medan det informella 
lärandet sker ständigt i situationer som rör arbete, familj och föreningsliv. 
Icke formellt lärande skiljer sig från det formella lärandet i det avseendet att 
det sker inom ramen för yrkesutbildning, personalutbildning och 
folkbildning. För att komma in på arbetsmarknaden krävs oftast någon form 
av formell utbildning som utgör ett slags kvitto på vilken kompetens 
individen besitter. Är personen relativt ung när denne tar steget ut i 
arbetslivet är sannolikheten stor att ytterligare kompetens kommer att 
behövas med tiden.

Informell lärande sker hela tiden likväl på fritiden som på arbetsplatsen. 
Enligt Döös (2002) framträder informella lärandeprocesser i arbetslivet när 
man ser till de ”små stegens lärande”. En liten erfarenhet läggs till en annan 
som resulterar i större och större kunskap om arbetets utförande ”man 
sysslar med något och lär sig på köpet” (Döös 2002). Enligt Döös är det 
dock vanligt att dessa lärandeprocesser sker omedvetet, vilket resulterar i att 
de inte heller organiseras för. Författaren anser vidare att det även går att 
organisera för det informella lärandet så att de små stegens kunskap hos 
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individen blir mer synlig och uttalad och på så sätt verka för en verksamhets 
framgång. Dessa typer av lärande processer kan även relateras till implicit 
eller tyst kunskap, vilket är kunskaper som individen omedvetet besitter men 
som i efterhand kan göras medvetet för individen (Ellström, 1996). 

4.3 Lärande knutet till specifika yrkeskategorier  

I teorier kring lärandeformer där både utbildning och arbete knyts samman 
är begreppen mästarlära och lärlingsskap centrala. Nielsen och Kvale (2000) 
beskriver mästarlära som en form av lärande som inte skiljer på själva 
lärandeprocessen och användandet av det lärda. Enligt författarna sker 
tillägnandet av färdigheter och kunskaper enligt bröderna Dreyfus 
femstegsmodell från nybörjare, avancerad novis, kompetens, skicklighet och 
sedermera även till expertis. Vidare anser Nielsen och Kvale att 
institutionaliserad undervisning i skolan ofta är isolerad från arbetslivets 
produktionsprocesser där den viktigaste formen av mästarlära finns. 
Undervisning sker i bemärkelsen direkt muntlig förmedling i klassrum där 
man inte uppmärksammat själva miljön som resurs i undervisningen. 
Författarna anser att skolklasser är organiserade efter ålder vilket innebär att 
det inte finns någon möjlighet till att lära av äldre mer erfarna. I motsats till 
detta kan lärandet betraktas som ett deltagande i ett socialt sammanhang 
exempelvis i en yrkesgemenskap där nya ”utbildningsdeltagare” lär av andra 
utbildningsdeltagare, gesäller och mästare. Abrahamsson (2002) anser att 
mästarlärandet inte behöver stå i konstrast till institutionaliserad utbildning 
utan att den kan utgöra ett komplement i form av handledd praktik eller som 
en förlängning av utbildning genom det successiva införandet i yrkeslärande, 
yrkesroller och yrkesidentiteter.

I teorier kring Mästarlära och lärlingsskap kan två olika synsätt urskiljas ett 
individorienterat och ett som är mer decentraliserat (Nielsen och Kvale, 
2000). I det individcentrade synsättet beskrivs det traditionella mästar- 
lärling förhållandet som det centrala för lärandet. Mästaren ses med detta 
synsätt som en förebild som representerar den kunskap och de färdigheter 
som lärlingen ska tillägna sig. Under lärandeprocessen synliggör mästaren 
de uppgifter som skall läras vilket grundas på mästarens förhållningssätt till 
det yrke som skall läras. Mästaren kan även under lärandeprocessen ingripa 
och ge lärlingen de verktyg som utvidgar dennes förmåga att hantera olika 
uppgifter. Elmholdt och Winslov (Nielsen och Kvale, 2000) anser att det 
centrala för denna typ av lärandeprocess är imitation och identifikation, där 
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lärlingen med tiden kommer att handla som mästaren samt även börja att 
känna och tänka som denne.  
Med ett decentraliserat synsätt betraktas lärandet knutet till ett visst socialt 
sammanhang, vilket ofta tar sitt uttryck i lärande knutet till specifika 
yrkeskategorier eller arbetsuppgifter. Inom det decentraliserade synsättet är 
Lave & Wengers teorier centrala (Nielsen och Kvalie, 2000). Dessa teorier 
baseras bland annat på en studie av lärlingssystemet för skräddare som 
lärande miljö. Lärlingen är i detta sammanhang en del i arbetsprocessen, där 
undervisning sker under pågående produktionsarbete. Den långa 
lärandeprocessen, där lärlingen till en början sköter enkla sysslor men som 
med tiden övergår till arbeta med klädproduktion och blir således till slut 
den som bär upp verksamheten. Denna förståelse för hur individens 
arbetskunnande förändras över tiden har av Lave & Wenger benämnts 
”Legitimt perifert deltagande”, vilket mer generellt kan ses som ett verktyg 
för att förstå lärandet som en del av ett socialt sammanhang.

4.4 Jämställdhet, könssegregering och könsmönster i arbetslivet 

Jämställdhetsbegreppet används flitigt i olika sammanhang och inte minst i 
diskussioner kring arbetsmarkandens könstraditionella uppdelning. 
Jämställdhetsbegreppet används då oftast som ett kvantitativt mått på 
fördelningen mellan kvinnor och män inom en bransch, en organisation eller 
ett yrke. En verksamhet anses kvantitativt jämställd när könsfördelningen 
mellan könen är 60 % av det ena könet och 40 % av det andra könet, det vill 
säga efter 60/40 procents principen. Vad som däremot inte diskuteras i lika 
stor utsträckning är kvalitativ eller faktiskt jämställdhet. En sådan typ av 
jämställdhet grundar sig i synsättet att kvinnor och män ska ges möjlighet till 
lika behandling exempelvis i arbetslivet gällande anställningsvillkor, lön, 
utvecklingsmöjligheter, inflytande etc. Detta kan tyckas vara självklara 
tankegångar ”att alla behandlas lika oavsett kön” men som ofta visar sig 
vara svårt att i praktiken leva upp till speciellt om man ser till konkret 
arbetsplatsnivå med avseende på befattningar, arbetsuppgifter, löner och 
utvecklingsmöjligheter.  

Den första jämställdhetslagen kom 1980 och har sedan dess skärpts i 
omgångar. Jämställdhetslagen är avsedd att reglera förhållanden mellan 
arbetsgivare och arbetstagare samt arbetssökande (Jämställdhetslagen 
1991:1433). Sammanfattningsvis omfattar lagen två huvudområden, dels ett 
område som reglerar arbetsgivarens jämställdhetsarbete i sin verksamhet och 
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dels ett område som avser regler och förbud vid rekrytering och urval av 
arbetssökanden. Gällande arbetsgivarens jämställdhetsarbete ska en 
jämställdhetsplan upprättas varje år som visar på en översikt av 
jämställdhetsåtgärder som behövs i en verksamhet. Vidare ska det också 
redogöras för vilka av dessa åtgärder som skall påbörjas eller genomföras 
det kommande året. Gällande rekrytering av arbetssökanden ska 
arbetsgivaren främja för en jämn fördelning mellan män och kvinnor genom 
att verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män samt att 
verka för att få sökanden av det underrepresenterade könet. Den senaste 
ändringen som gjordes i jämställdhetslagen var 2001 då det blev en 
skärpning gällande kartläggning och analys av skillnader i de anställdas 
löner och anställningsvillkor för arbetsgivare med mer än tio anställda.

Att anlägga ett jämställdhets eller könsperspektiv på en verksamhet innebär 
således att synliggöra könsmönster det vill säga hur kön eller genus ”görs” i 
organisationen. Detta kan göras med hjälp av två principer (Hirdman, 2001); 
isärhållandetsprincipen och hierarkiseringsprincipen. Isärhållandetsprincipen 
eller segregeringsprincipen som den även benämns, innebär att det sker en 
medveten eller omedveten horisontell uppdelning av män och kvinnor men 
också av det som uppfattas som kvinnligt och manligt. Isärhållandet görs 
ständigt och visar sig genom kvinnor och mäns attityder, värderingar och 
tankesätt om vad som är kvinnligt och manligt.

Hierarkiseringsprincipen innebär att mannen är norm och kvinnan är 
underordnad mannen. Enligt Hirdman handlar denna princip om normativa 
uttalanden om det stora BÖR:et mellan könen. Det är därmed relationen 
mellan könen som sätts i centrum och där den starka mannen tar hand om 
kvinnan som är mindre och svagare.

Sammanfattningsvis leder dessa principer till att kvinnor och män behandlas 
olika. Detta visar sig konkret i görandet och i handling, det vill säga om vad 
som anses som ”kvinnojobb” och ”mansjobb”. Detta leder även till att mäns 
arbeten normativt värderas högre än kvinnors arbeten.  

Trots att könsmöster synliggörs i organisationer är det inte en lätt sak att 
införa förändringar som ”rör om” och ändrar i könsordningen. Risken finns 
att det efter en tid sker ”återställare” vilket innebär att det gamla 
könsmönstret återbildas. Abrahamsson (2000) har i sin avhandling, Att 
återställa ordningen, studerat organisationsförändringar vid ett antal företag, 
ur ett könsperspektiv. Organisationsförändringarna har strävat efter den 
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platta integrerade organisationen, en organisationsmodell som många 
svenska företag vill röra sig mot. För att exemplifiera den problematik som 
könsuppdelning och könsmärkning kan föra med sig ges en beskrivning av 
introduktionskapitlet i avhandlingen.  

I ett av de studerade företagen avskaffande arbetsledarbefattningen och där 
det istället infördes en samordnarbefattning som lagmedlemmar turades om 
av att ha. Många i arbetslaget bestod av kvinnor och vilket innebar var 
många samordnare också var kvinnor. När man på företaget arbetade för 
att införa integrering och arbetsrotation mellan de olika stationerna i 
produktionsflödet, mötes detta arbete av motstånd. Flertalet män ville inte 
göra ”kvinnojobb” och kvinnor fick svårt att träna sig på de arbetsuppgifter 
som männen hade. Efter ett år infördes så kallade servicemän som skulle 
fungera som produktionssamordnare och det blev två män som fick 
tjänsterna. Efter tre år återinfördes arbetsledarbefattningen genom att 
servicemännen blev arbetsledare och systemet med roterande samordnare 
försvann. Därmed var den gamla organisationen återinförd.

Detta resonemang visar på hur svårt det kan vara att utmana och förändra en 
stark och omfattande könsmärkning och könsuppdelning och där risken för 
”återställare” är stor. Detta kan enligt Abrahamsson (2000) vara en av 
anledningarna till att organisationsförändringar misslyckas och varför gamla 
organisationsstrukturer många gånger återinförs. 

4.5 Rekryteringsprocessen

Rekrytering av personal till en organisation är ett viktigt och nödvändigt 
inslag för en verksamhet. Motiven för rekrytering kan vara både kortsiktiga 
och långsiktiga. Kortsiktiga motiv kan vara att snabbt ersätta en person som 
planerar att sluta sitt arbete medan mer långsiktiga motiv ofta innebär en mer 
medveten och planerad styrning av personalpolitiken. Rent konkret kan 
därmed ett långsiktigt motiv innebära att en organisation rekryterar nya 
medarbetare med syftet att skapa en bättre fördelning mellan män och 
kvinnor och på så sätt få en bättre könsmässig balans i en verksamhet.  
Centrala begrepp som ofta tas upp vid rekryteringsförfarande är kompetens 
och kvalifikation. Innebörden av dessa begrepp är dock i många fall i 
forskningslitteraturen inte lika tydligt preciserat (Ellström, 2002). Ellström 
(2002) föreslår en allmän definition av begreppet kompetens, vilket avser en 
persons handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext. Kvalifikationer är i Ellströms mening något objektivt som krävs för 
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en viss uppgift eller ett arbete. Kvalifikation utgår således från arbetet och de 
krav som arbetet ställer på individen. Rent konkret handlar kvalifikationer 
därmed mer om formella kunskaper förvärvade genom utbildning eller 
yrkeserfarenhet.

I rapporten Retorik och praktik i rekryteringsprocessen (2003) beskriver 
Knocke, Drejhammar, Gonäs och Isaksson vilka metoder och strategier som 
arbetsgivare använder sig av i rekryteringsprocessen under olika tidsperioder 
och arbetsmarknadsbetingelser. Författarna reflekterar över två typer av 
rekryteringsmetoder: en mer traditionellt metod där matchning sker mellan 
arbete och person samt en alternativ metod där matchning sker mellan 
person och organisation.  

Matchning mellan ett arbete och en person 
Det mer traditionella synsättet vid rekrytering innebär enligt författarna att 
en arbetsgivare gör ett urval bland sökanden för att hitta den person som 
passar bäst enligt ett visst antal förbestämda kriterier. Rekryteringsprocessen 
handlar därmed att ”hitta rätt man på rätt plats”. Med denna 
rekryteringsmetod sker ofta urvalet med hjälp av intervjuer och 
referenstagning. Svagheten som författarna anser med denna metod är att 
den förutsätter objektivitet vid urvalsförfarande viket i realiteten är mycket 
svårt att uppnå. För att uppnå högre reliabilitet och validitet i 
rekryteringsprocessen föreslår författarna att en kombination av olika 
urvalsmetoder användas för att få en tydligare bild av de sökande och 
därmed få ett bättre beslutsunderlag. Ett bättre beslutsunderlag kan därmed 
förhindra att personer blir missgynnade i urvalsprocessen vilket är en av 
anledningarna till att en könsmässig uppdelning bevaras i arbetslivet.

Matchning mellan person och organisation  
En alternativ modell som Knocke, Drejhammar, Gonäs och Isaksson (2003) 
beskriver avser matchning mellan person och organisation. Grundtanken för 
denna modell bygger på samspelet mellan en organisation och de 
arbetssökande som under rekryteringsprocessen leder till att den bäst 
lämpade personer får jobbet. Urvalet sker därmed genom att hitta en person 
som exempelvis bidrar till utvecklingen av en verksamhet eller en 
arbetsgrupp. Enligt författarna förutsätter denna matchningsmetod en större 
betoning på beteenden, attityder och motivation hos de sökanden samt att 
personkemi och social kompetens är begrepp som därmed får ökad 
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betydelse. Dessa begrepp uttrycker en slags förmåga att fungera i en 
arbetsgrupp det vill säga att ”passa in”. Svagheten som författarna upplever 
med ett urval baserat på så kallad social kompetens är att personer som 
avviker från det som anses normalt och vedertaget beteende blir utsorterade. 
Kravet på social kompetens kan därmed enligt författarna lätt övergå till 
etnisk diskriminering.   

Sammanfattningsvis bygger matchningsmodellen mer på konsensus och 
personalinflytande under processens gång än den andra modellen som mer 
bygger på urval och kriterier utifrån organisationens behov. Den senare 
modellen förefaller leda till en situation där beslutet ligger i företagets mål 
och intressen.

I författarnas undersökning om hur företag i Norrköping rekryterar personal 
såg man inte så många exempel på en medveten strategisk rekrytering. En 
sådan process ställer krav på både ledning och kontroll och risken som 
författarna ser det är att man efter en tid fastnar i gamla rutiner och därmed 
får de medarbetare som man traditionellt fått. Dimensioner som Knocke, 
Drejhammar, Gonäs och Isaksson anser påverkar vilken strategi och 
rekryteringsmetod som förespråkas av arbetsgivarna är följande:  

Tillgång på arbetskraft: brist eller god tillgång 
Kvalifikationsnivå: låga kvalifikationskrav eller specialister 
Typ av organisation: hierarkisk eller platt 
Motiv för rekrytering: ersättning eller expansion 

Det som förefaller vara det som är allra viktigast och som påverkar 
personalpolitiken både på lång och på kort sikt är tillgången på lämplig 
arbetskraft på orten eller i branschen. Kvalifikationsnivån har mindre 
betydelse än arbetskraftstillgången om man ser till den långsiktiga strategin 
för personalförsörjning. Arbetets kvalifikationskrav styr i hög grad vilken tid 
och energi som organisationen lägger ner för att hitta rätt person för arbetet. 
Mindre aktiva åtgärder verkar tas vid rekrytering av mer lågkvalificerade 
arbeten. För mer kvalificerade tjänster används nästan alltid annons i 
sökande efter rätt person samt att urvalet görs mer noggrant med flera 
inblandade personer i beslutsprocessen. 
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5 Evonet kompetensprojekt 

Evonet Industrial Partners är ett nätverk som vid utvärderingens start hösten 
2002 utgjordes av sex verkstadsföretag i Norrbotten; Ferruform och 
Erlandssons verkstäder i Luleå, Berglunds Rostfria i Boden, HT Svarv i 
Kalix, Tooltech i Töre samt Nordtool i Piteå. Den huvudsakliga drivkraften 
bakom bildandet av nätverket var marknadens ökade krav på mer komplexa 
leveranser och större volymproduktion. Förutom arbetet med 
marknadsanpassning, kvalitet och effektivitet fanns det av Evonet Industrial 
Partners (förkortas hädanefter till Evonet) en uttalad problematik angående 
kommande kompetensförsörjning inom nätverket. Många av 
medlemsföretagen hade och har fortfarande en åldersstruktur som innebar att 
en kommande expansion av företagen skulle komma att hämmas. 
Rekrytering var därmed en viktig del i nätverkets arbete. Ett problem som 
medlemsföretagen upplevde var att det anordnades för lite specialiserade 
utbildningar som kunde förse företagen med kompetent arbetskraft. Väl känt 
var också att det nästan aldrig förekom några kvinnliga sökanden till de 
arbeten som annonserades ut. Evonet ansåg att de 4 % anställda kvinnor som 
fanns inom Evonetföretagen var för lite och därmed väcktes idén om att 
arbeta aktivt för rekrytering av kvinnor till industrin genom drivandet av en 
egen lärlingsutbildning.  

Evonet Kompetensprojekt har pågått under tiden 2002-09-01- 2005-05-31 
men redan våren 2001 började Evonet tillsammans med 
Arbetsförmedlingarna i Piteå. Boden och Kalix att planera inför ett antal 
orienteringsutbildningar som skulle anordnas för att framförallt locka 
kvinnor till att prova på lättare sysslor inom verkstadsindustrin. Tanken var 
att de med mindre eller ingen erfarenhet av industriarbete skulle få möjlighet 
till att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut och hur man arbetar på 
industriföretag. I september 2002 mynnade samarbetet med 
arbetsförmedlingarna ut till att fler intressenter såsom Länsarbetsnämnden 
och Luleå Tekniska Universitet engagerades i projektet. Kort därefter 
beviljades Evonet en projektansökan via EU Mål 1 i Norrbotten och där 
Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingarna i Piteå, Boden, Luleå och 
Kalix kom att medverka i projektet som medfinansiärer. I och med 
projektansökan tydliggjordes jämställdhetsperspektivet i projektet och i 
samband med detta tillkom även moment för att utbilda utbildningsdeltagare 
och Evonets medlemsföretag i jämställdhet. Detta för att öka kunskapen om 
och förståelse för könsmönster och könsordning både inom företag, 
organisationer och inom samhället.  
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I projektplanen beskrivs industriarbetsplatser som en nästan helt manlig 
enkönad värld med några enstaka kvinnor som arbetar i produktionen. En 
viktig utgångspunkt inför projektarbetet var därmed att det inte alltid är en 
lätt situation för de kvinnor som befinner sig på dessa arbetsplaster och där 
problem som kan uppstå bör uppmärksammas. På en konkret nivå kan detta 
exempelvis innebära att det inte finns omklädningsrum för kvinnor samt att 
den fysiska utformningen av redskap, verktyg, maskiner och lokaler är 
utformade för den manliga kroppen. Det kan också handla om informella 
gruppbildningar, språkbruk, jargong, sexuella anspelningar, dolda budskap 
och vandringshistorier som mer eller mindre används för uteslutning av 
kvinnor. Det finns även en viss risk för att kvinnor blir inpressade i 
stereotypa roller som gör att de får svårigheter att integreras i en manlig 
gemenskap. Evonets Kompetensprojekt med fokusering på kvinnor till 
industrin syftar således till att bryta sådana attityder och motverka 
segregering av kvinnor och män och könsmärkning av arbetsuppgifter inom 
industrin.

5.1 Tydliggörande av syfte och mål 

I projektplanen av Evonet Kompetensprojekt fanns flertalet formulerade 
syften och mål för projektet, vilket till en början försvårade uppfattningen av 
omfattningen av projektet. Efter ett antal möten och samtal med 
projektledningen gavs en större förståelse för syftet med projektet, 
planeringen av projektarbetet samt vilka mål som fanns för projektarbetet.    

I följande två avsnitt redogörs övergripande för syfte och mål med de två 
delarna av projektet.

”Kvinnor till industrin”
Tanken bakom ”kvinnor till industrin” grundade sig i synen att en 
verkstadsarbetare likväl kan vara en kvinna som en man förutsatt att de har 
samma kompetens. Syftet med denna del i projektet är således att förändra 
och bryta könsbundna attityder kring kvinnor och industriarbete. Kvinnor 
ska inte behöva känna sig tveksamma om de duger eller om de passar in. 
Evonet vill därmed försöka skapa uppmärksamhet kring och stimulera till ett 
förändrat tankesätt både hos myndigheter, skolor, näringsliv och bland de 
fackiga organisationerna genom offensiv marknadsföring av projektet samt 
arrangemang av seminarier och nätverksbyggnad för kvinnor.
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Målsättningen för denna del av projektet är att öka antalet kvinnor som är 
anställda inom Evonets medlemsföretag. Vid projektets början var antalet 
anställda inom Evonets medlemsföretag 837 till antalet med fördelningen 
795 män och 42 kvinnor. Målsättningen innefattade även utveckling av 
arbetssätt och metoder för att arbeta med förändring av synen på kvinnor 
som arbetstagare inom industrin. Ett annat mål för Kvinnor till industrin är 
att bygga upp ett varaktigt nätverk för kvinnor som arbetar inom Evonets 
medlemsföretag. Tanken är att ett nätverk kan ge stöd åt de kvinnor som 
arbetar på medlemsföretagen. Ett kvinnligt nätverk anses även kunna 
stimulera till aktiviteter som bidrar till förändring av traditionell syn på 
kvinnor och industriarbete både inom medlemsföretagen men också ute i 
samhället.  

Lärlingsprogrammet
Syftet med lärlingsprogrammet är att erbjuda en teoretisk och praktisk 
yrkesutbildning till cirka 47 potentiella deltagare, där utbildningsinnehållet 
till stor del utformas utifrån medlemsföretagens och den enskilde deltagarens 
behov. Utbildningen syftar även till att ge utbildningsdeltagarna utbildning i 
jämställdhet, kön/genus och könsmönster i arbetslivet. Detta för att bidra till 
ökad förståelse för kön/genus och könsmönster både inom företag, 
organisationer och inom samhället.  

Målsättningen är att lika många kvinnor som män antas till utbildningen, det 
vill säga att könsfördelningen vid utbildningens start utgörs av hälften 
kvinnor och hälften män. Förutom detta mål så fanns det från regeringshåll 
och sedermera även från Länsarbetsnämnden krav på att minst 70 % av dem 
som deltar i yrkesinriktad utbildning skulle ha arbete senast 90 dagar efter 
avslutad utbildning.  

Sammanfattning av syfte och mål med Evonet Komepetensprojekt:  

Syfte
Förändra synen på kvinnor inom industrin, bryta könsbundna 
attityder och motverka segregering av kvinnor och män. 

Förändra villkor och möjligheter för kvinnor att arbeta inom 
industrin
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Att erbjuda teoretisk och praktisk yrkesutbildning till ca 47 
potentiella deltagare där utbildningsinnehållet utformas 
utifrån medlemsföretagens och den enskildes behov. 

Att det i yrkesutbildningen finns inslag eller moment för 
utbildning i jämställdhet och kunskap om genus/kön i 
arbetslivet.

Mål
Hitta bra arbetssätt och metoder för att arbeta med förändring 
av synen på kvinnor och män som arbetar inom industrin. 

Att öka antalet kvinnor i Evonets medlemsföretag. 

Att bygga ett varaktigt nätverk för kvinnor som arbetar på 
Evonets medlemsföretag. 

Att utbildningsdeltagarna i yrkesutbildningen utgjordes av 
hälften kvinnor och hälften män 

Att 70 % av deltagarna i utbildningen erbjuds arbete senast 90 dagar 
efter avslutad utbildning. 

5.2 Ett projekt eller två delprojekt? 

I projektplanen är Evonet Kompetensprojekt uppdelat i två delprojekt 
”kvinnor till Industrin” och ”lärlingsprogrammet”. Bakgrunden till denna 
uppdelning var Evonets delaktighet i genomförandet av orienterings- och 
rekryteringsprocessen för att få kvinnor intresserade till att söka till industrin 
och till lärlingsutbildningen. I projektets initialskede genomfördes därmed 
riktade marknadsföringsinsatser för att locka speciellt kvinnor till 
lärlingsutbildningen. Sedan kan det ifrågasättas om ”kvinnor till industrin” 
verkat som ett eget delprojekt. Ett sätt att se på Evonet Kompetensprojekt är 
att det bygger på två delar det vill säga ”kvinnor till industrin” och 
”lärlingsprogrammet”. Dessa två delar bedrevs mycket nära varandra under 
större delar av projekttiden. Jag har med bakgrund av detta resonemang även 
i denna processutvärdering låtit gränsen mellan dessa två delar vara något 
flytande och på ett mer övergripande sätt följt upp, dokumenterat och 
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analyserat arbetsprocessen. Under utvärderingsarbetets gång har 
diskussioner förts angående projektets uppdelning och det som framkom var 
att ”kvinnor till industrin” kan betraktas som en stödfunktion till 
”lärlingsprogrammet”.

5.3 Projektarbetets organisering 

Enligt projektbeskrivningar utgivna av Evonet står själva nätverket som 
huvudansvarig uppdragsgivare för Evonet Kompetensprojekt. Detta innebar 
att det inom nätverket utsågs en huvudprojektledare till Evonet 
Kompetensprojekt som redan innan projektet hade en nära anknytning till 
nätverkets övriga verksamhet. Denna huvudprojektledare hade det 
övergripande ansvaret för arbetet inom projektet. I nära samarbete med 
huvudprojektledaren fanns en formellt sett anställd delprojektledare för 
lärlingsprogrammet, men som under större delar av projekttiden mer verkat 
som en operativ projektledare för hela Evonet Kompetensprojekt. Med 
operativ menas att denna projektledare hade direktkontakt med alla 
inblandade parter i projektet, vilket i sig var över 100 personer enligt 
projektledarens egen uppskattning. Till huvudprojektledarens och 
projektledarens hjälp fanns det under projekttiden en styrgrupp. 
Styrgruppens uppgift var att diskutera styrningen av arbetsprocessen vilket 
innefattade vidtagandet av åtgärder för korrigering av projektarbetet i 
relation till projektets syfte och mål.  

Ansvarig för Kvinnor till industrin var huvudprojektledaren och ansvarig för 
lärlingsprogrammet var projektledaren i samarbete med 
utbildningssamordnande representanter från Miroi, Lernia och Upkin. För 
lärlingsprogrammet fanns ett kursråd där projektledare, 
företagsrepresentanter, elevrepresentanter, utbildningssamordnare, 
länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen i Luleå ingick. Detta kursråd 
var en del av kvalitetsarbetet i projektet där synpunkter på utbildningen 
fördes fram. Tanken med att hålla kursrådsmöten var att dessa möten 
utgjorde en informativ kanal där projektledare och utbildningssamordnare 
kan göra avstämningar till inblandade parter.  
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Figur 1: Organisering av Evonet Kompetensprojekt 
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6 Fasindelning- ett sätt att beskriva arbetsprocessen 

Eftersom gränsen mellan det arbete som bedrivits i projektet med avseende 
på kvinnor till industrin och lärlingsprogrammet var något flytande har jag i 
min beskrivning och analys av arbetsprocessen valt ett mer övergripande 
angreppssätt. Under sammanställningen av utvärderingsarbetet har jag 
alltmer sett till hela arbetsprocessen och då valt en iterativ 
processbeskrivning som är uppdelad i olika faser. Dessa faser bygger på den 
i projektplanen beskrivna tid- och aktivitetsplanen vilken har 
omstrukturerats något för att bättre beskriva hur man arbetat i projektet, 
vilket följande fasindelning visar.  

Arbetsprocess:

Fas 1 Rekryteringsprocessen  
Fas 2 Anbudsförfarande av utbildningsarrangör 
Fas 3 Lärlingsprogrammet - planering och genomförande 
Fas 4 Arbetsplatsförlagd praktik  
Fas 5 Kvalitetsuppföljning av projektarbetet  
Fas 6  Jämställdhetsarbete  
Fas 7 Lärlingsprogrammet - avslutning och uppföljning  
Fas 8 Medlemsföretagens ledarutvecklingsutbildning  

En iterativ processbeskrivning innebär således att arbetsprocessen sker 
delvis parallellt och överlappande. Detta är ett sätt att beskriva 
arbetsprocessen vilket enligt mig som utvärderare ger en mer rättvis och 
tydligare bild av arbetsprocessen jämfört med en traditionell beskrivning 
med arbetet uppdelat i två delar.

Till en början handlade arbetet i projektet mycket om själva 
rekryteringsprocessen till lärlingsprogrammet, vilket i sig till stor del 
fokuserades på att få kvinnor intresserade av att utbilda sig och sedan arbeta 
inom industrin. När själva rekryteringsprocessen var över genomfördes en 
fas av anbudsförfarande av utbildningssamordnare och sedermera även 
planering inför utbildningsstart. När lärlingsprogrammet startade låg fokus 
på utbildningen det vill säga på samordning av utbildningsmoment och 
praktikförberedelser. Under genomförandet av lärlingsutbildningen pågick 
en fas av kvalitetsuppföljning där projektledaren bland annat ansvarade för 
uppföljning av varje utbildningsdeltagares individuella studieplan. 
Projektledaren varvade praktikföretagsbesök med utvecklingssamtal och 
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agerade därmed som en nyckelperson i projektet. Efterföljande fas i 
projektet beskriver jämställdhetsarbetet i projektet där förändring av attityder 
legat i fokus. Under denna fas har fokus på jämställdhet varit extra tydligt 
och där en jämställdhetskonsult involverades i projektet. Denne ansvarade 
över utbildningsmoment i jämställdhet samt föreläsningar om synen på 
kvinnligt och manligt. Beroende på valet av yrkesinriktning och 
praktikföretag utformades ett individuellt schema för respektive 
utbildningsdeltagare. Detta innebar således att schemat för respektive 
utbildningsdeltagare kunde se mycket olika ut och resulterade i tidsmässiga 
variationer av praktikperioder. Förenklat kan man därmed säga att det 
förekom en period med praktik men där det i verkligheten genomfördes flera 
faser med företagsförlagdpraktik beroende av hur teori och praktik varvades 
under utbildningen. Därefter förekom en fas då lärlingsutbildningen formellt 
avslutades och där en uppföljning genomfördes av antalet anställda 
utbildningsdeltagare efter utbildningens slut. Flertalet parter i projektet 
samverkade för att utbildningstagarna skulle få anställning på sina 
praktikföretag eller på andra företag inom branschen. Därefter fortsatte 
jämställdhetsarbetet i projektet men med fokus på medlemsföretagen vilket 
kan benämnas som en ledarutvecklingsfas. Under denna fas planerades och 
genomfördes en ledarutbildning där jämställdhets- och organisationsfrågor 
diskuterades ingående med deltagarna.

6.1 Fas 1 Rekryteringsprocessen  

En viktigt startskott för arbetet i Evonet Kompetensprojekt var planeringen 
inför de orienteringsutbildningar som skulle genomföras som ett första steg 
till att få kvinnor intresserade för att söka utbildning och arbete inom 
industrin. Redan våren 2001 initierades ett första samarbete mellan Evonet, 
Arbetsförmedlingarna i Luleå, Kalix, Piteå och Boden och 
Länsarbetsnämnden. Utgångspunkten inför utformningen av 
orienteringsutbildningarna var att dessa förutom en kortare teoretisk del även 
skulle innehålla praktiska inslag. Att arbetssökanden ges möjlighet till att 
besöka olika verkstadsföretag och där prova på att utföra lättare 
arbetsuppgifter ansågs som ett viktigt angreppssätt inför rekryteringen till 
lärlingsprogrammet.

Den 9 september 2002 var det officiella startdatumet för projektet, även om 
en viss del av planering inför arbetet i projektet redan hade ägt rum. I 
samband med projektstarten genomfördes flertalet orienteringsutbildningar i 
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länet och i december 2002 anställdes en kvinnlig projektledare till projektet. 
Projektledaren tog redan i början av sin anställning en aktiv del i 
utformningen av den orienteringsutbildning som var avsedd för 
arbetssökanden bosatta Luleå. Till skillnad från tidigare 
orienteringsutbildningar kom denna orienteringsutbildning att få ett annat 
upplägg än tidigare, där bland annat motivation och personlig utveckling 
ingick som moment. Ett 50-tal kvinnor fick orienteringsutbildning varav 
cirka 20 kvinnor fick orienteringsutbildning i Luleå. 

Rent generellt var de kvinnor som deltog i orienteringsutbildningen i Luleå 
mycket nöjda. Att få besöka alla Evonets medlemsföretag och där få samtala 
och ställa frågor till produktionspersonalen på företagen var mycket 
uppskattat. Produktionsledaren var också mycket nöjd med genomförandet 
av orienteringsutbildningen och var speciellt imponerad av det engagemang 
som några av deltagarna visade upp. Projektledaren ansåg vidare att en 
viktig del i denna utbildning var att ge deltagarna möjlighet till att reflektera 
över vad det innebar att gå en lärlingsutbildning samt vilken insats som 
krävs i form av tid och engagemang.

På grund av Arbetsförmedlingarnas och Evonets stora insats med bland 
annat orienteringsutbildningar, marknadsföring och presentationer blev det 
ett stort söktryck till utbildningen. Av de 100 ansökningar som mottogs 
utgjordes närmare hälften av dessa av kvinnliga sökanden. Ett första urval 
till utbildningen gjordes i samråd mellan Arbetsförmedlingarna i länet, 
projektledaren och Evonets medlemsföretag som även verkade som 
praktikföretag under utbildningen. Respektive medlemsföretag tillika 
praktikföretag utförde därefter personliga intervjuer med ett antal utvalda 
sökanden och där det utifrån dessa intervjuer gjordes ett slutgiltigt urval till 
utbildningen. Ett krav vid urvalsförförandet var att det minst skulle vara 
varannan damernas vid antagningen till utbildningen. Ansökningskrav som 
fanns för de sökande var att de skulle ha slutfört en treårig 
gymnasieutbildning eller motsvarande med minst godkänt betyg i ämnena 
matematik, svenska och engelska. Inga andra arbetserfarenheter eller 
förkunskapskrav krävdes. Att praktikföretagen själva deltog i 
rekryteringsprocessen ansågs som en viktig del i urvalsförfarandet. På så sätt 
fanns det en nära anknytning till arbetslivet och till själva yrkesutövandet.

Vid frågor om hur rekryteringsurvalet till lärlingsutbildningen gick till och 
vad det slutgiltiga valet baserades på har de flesta 
praktikföretagsrepresentanter nämnt att man använde sig av personliga 
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intervjuer med alla eller några utvalda sökanden och därefter gjordes ett 
urval utifrån de sökandes personlighet eller personkemi. Det var inte någon 
som nämnde betyg som en avgörande variabel.

”Vi hade 10-12 sökanden och alla fick komma och visa upp sig. Vi hade 
fått ett personligt brev med i ansökan så vi visste lite om personen innan. 
Vi valde sedan ut två stycken och det var mest på personkemi och inte 
betyg som avgjorde vilka det blev”. 

Vid närmare analys av vad det var i personligheten som uppskattades var det 
just sociala egenskaper som lyftes fram, det vill säga att personen eller 
personerna man valde ut upplevdes kunna ”passa in i arbetsgänget” på 
något sätt.

Under intervjuerna med utbildningsdeltagarna har de flesta nämnt att det var 
via information från Arbetsförmedlingen som de fick reda på att ett 
lärlingsprogram inriktat mot arbete inom verkstadsindustrin skulle starta. En 
av utbildningsdeltagarna hade även sett en annons om utbildningen och en 
annan utbildningsdeltagare jobbade redan på ett av praktikföretagen och fick 
där information om att lärlingsprogrammet skulle starta. Vid frågor om val 
av företag nämndes orienteringsutbildningen som ett bra sätt att bilda sig en 
uppfattning om praktikföretagen och därefter göra sitt val. När det gäller de 
manliga utbildningsdeltagarna som intervjuades var det en av dessa som 
gärna hade velat gå en orienteringsutbildning för att få mer information om 
de olika praktikföretagen. Han ansåg att det var svårt att välja företag. En 
annan manlig utbildningsdeltagare uttryckte det som att företagens 
lokalisering var avgörande för valet av företag. Han valde det företag som 
låg närmast hemvisten.  

6.2 Fas 2 Anbudsförfarande av utbildningsarrangör 

Initiativet till lärlingsprogrammet kom från representanter inom Evonet vilka 
ansåg att rekryteringsunderlaget borde breddas. Huvudprojektledarens egna 
ord ”varför ska vi bara välja på halva arbetsmarknaden” får beskriva vilken 
syn man hade inom Evonet. Men det var först efter samverkan med 
Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingarna i länet som iden till projektet 
och lärlingsprogrammet förverkligades. På Länsarbetsnämnden hade man 
pratat om behovet av en lärlingsutbildning och när tillfälle gavs till 
samarbete med Evonet tvekade de inte. Länsarbetsnämndens kontaktperson i 
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projektet berättade att det var många tjejer och killar som kom till 
Arbetsförmedlingen och lyssnade på presentationen om vad det innebar att 
gå en lärlingsutbildning. Hon ansåg att det fanns ett stort intresse för 
utbildningen både bland män och bland kvinnor, vilket ansågs som ett gott 
tecken inför utbildningsstarten.  

Det var Mirori i samverkan med Upkin och Lernia som fick uppdraget att 
leverera lärlingsutbildningen av Länsarbetsnämnden. Enligt 
Länsarbetsnämnden var det dessa utbildningssamordnade som bäst svarade 
upp mot den standardiserade kravspecifikation som valet av arrangör 
baserades på. Att utbildningsarrangören bedrivit liknande utbildningar 
tidigare ansågs som en klar fördel när det gällde planering och upplägg av 
den kommande utbildningen.

6.3 Fas 3 Lärlingsprogrammet- planering och genomförande 

Lärlingsprogrammet beskrevs i projektplanen som en 40 veckor lång 
utbildning där teoriundervisningen var avsedd att varvas med praktiskt 
yrkesorienterad utbildning. Inledningsvis bestod utbildningen av en allmän 
teoretisk grundutbildning på 10 veckor. Under denna grundutbildning var 
undervisningen uppdelad i 15 kortare teoriavsnitt varav några avsnitt var av 
mer allmän karaktär såsom datorintroduktion arbetsmiljö och 
produktionsteknik samt några avsnitt som var avsedda att fungera som 
introduktion till de kommande fördjupningsdelarna. Detta upplägg 
resulterade i ett pressat utbildningsschema där varje avsnitt var fördelat på 
en till sju dagars undervisning. För varje utbildningsdeltagare följde därefter 
en fördjupad utbildningsdel på 10 veckor. Det fanns åtta stycken 
fördjupningsdelar såsom robotteknik och svetsning, svetsning, CNC-teknik, 
skärteknik, pressning och rullformning, verktygsmakare, processteknik inom 
ytbehandling och underhållsteknik. Beroende på val av fördjupningsdel samt 
val av praktikföretag upprättades en individuell studieplan för respektive 
utbildningsdeltagare vilket resulterade i många olika studieplaner. 
Sammanfattningsvis var det stora variationer mellan de olika studieplanerna 
och därmed även variation om man ser till hela utbildningen för respektive 
utbildningsdeltagare. För en utbildningsdeltagare som utbildade sig mot 
CNC-teknik bestod fördjupningsdelen exempelvis av sex veckors utbildning 
inom bearbetsningsteknik, cad, cam, isoprogrammering samt mät- och 
kvalitetsteknik. Sedan ingick även en 10 dagars övrig utbildning med bland 
annat kvalitetsteknik och logistik. Därefter ingick det även i 
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fördjupningsdelen en tre veckors individuell utbildning. Under utbildningen 
förekom även en individanpassad arbetsplatsförlagd praktikdel på 20 veckor. 
Inför denna praktikdel utsågs en eller flera handledare på företagen som 
ansvarade över utbildningsdeltagarens utbildning under praktiktiden. 
Beroende på valet av fördjupnings- eller yrkesinriktning samt valet av 
praktikföretag kunde skiftgång bli aktuellt för utbildningstagarna under 
praktiktiden. Detta var en viktig aspekt som utbildningstagarna tidigt blev 
informerade om eftersom det kunde påverka familjeförhållandet i stor 
utsträckning. För de flesta utbildningsdeltagare förekom två längre perioder 
av praktik under utbildningen. För utbildningsdeltagare med svetsning som 
fördjupningsinriktning var praktiktiden koncentrerad till slutet av 
utbildningen, eftersom det tar lång tid att ”lära sig” att svetsa på grundnivå.  

Under intervjuer och samtal med projektledaren och utbildningssamordnare 
angående planering och upplägg av lärlingsprogrammet har praktikföretagen 
fått stort inflytande angående inriktning och innehåll i utbildningen. Redan 
innan utbildningssamordnarna blev involverade i utbildningen var de första 
10 veckorna i grundutbildningen fastställda. Även innehållet i 
fördjupningsdelarna var till stor del specificerade av projektledaren i 
samarbetet med praktikföretagen. Både projektledarens och 
utbildningssamordnarnas grundsyn inför planeringen av utbildningen var att 
till största mån ta hänsyn till företagens önskemål eftersom de var dessa 
arbetsgivare som i första hand var avsedda att anställa utbildningsdeltagarna 
efter utbildningens slut. Samtidigt har de i planeringen av utbildningen 
arbetat mycket efter gymnasieskolans kursplan där det finns specificerat vad 
utbildningstagarna ska kunna efter genomförd utbildning. Sedan fanns det 
även ett krav från Länsarbetsnämnden på att utbildningen skulle bedrivas 40 
timmar i veckan med 100 % lärarledda lektioner.

På frågan om utbildningssamordnarna planerat annorlunda eller ändrat i 
utbildningsupplägget på grund av att det var tvåkönade utbildningsgrupper
resonerar en av utbildningssamordnarna: 

”Inte direkt, vi har haft tjejkurser tidigare med ungefär samma upplägg 
däremot har vi nog börjat fundera mycket på hur vi tänker. Vi har kommit 
till insikt i vissa saker så det har skett en attitydförändring som inte funnits 
tidigare. Vi tänker bland annat på att ha tjejer med i referensgrupper till 
utbildningar.”
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Vidare anser utbildningssamordnaren att det blir mer harmoni i en 
utbildningsgrupp när den består av både killar och tjejer men att planering 
och upplägg inte behöver ändras. 

Både projektledaren och utbildningssamordnarna har upplevt problem och 
svårigheter gällande planeringen av utbildningen. De var 47 
utbildningsdeltagare som det skulle planeras för och för att underlätta 
undervisningen bildade projektledaren fyra grupper om 11-13 personer i 
varje grupp. Grundutbildningen blev därmed en resurskrävande 10 veckors 
period i utbildningen, där 10 stycken lärare var inblandade i undervisningen. 
Vid schemaändringar var information och kommunikation en viktig del som 
inte alltid på ett tillfredsställande sätt förmedlades till alla inblandade. Att 
projektledaren och utbildningssamordnarna till en början inte redogjorde för 
sina respektive ledarroller skapade stundvis förvirring bland 
utbildningsdeltagarna. I och med förtydligandet av respektive persons roll i 
projektet blev det lättare för utbildningsdeltagarna att veta vem de skulle 
vända sig till vid olika typer av rapportering och problem. Projektledaren 
uttrycker det som att det varit en ”lärorik resa” där projektledaren och 
utbildningssamordnarna har tagit lärdom av varandras styrkor och svagheter 
under projektets gång.  

Att det handlar om ett lärlingsprogram var tydligt beskrivet i projektplanen, 
vilket även markerades av den nära anknytning som fanns till 
praktikföretagen. Den nära kopplingen till praktikföretagen visade sig även 
redan innan projektstarten eftersom utbildningstagarna benämnandes som 
”lärlingar”. I projektplanen beskrevs handledaren som en av företagen 
utsedd engagerad person som tillhandahåller bra och relevanta 
arbetsuppgifter och som avsätter tid för utbildningsdeltagaren. Det framgick 
därmed tydligt att handledaren sågs som en speciellt viktig person för 
utbildningsdeltagaren och inom ramen för lärlingsprogrammet erbjöds även 
handlarna att gå en kortare handledarutbildning innan utbildningsstart.  

47 platser fanns tillgängliga till lärlingsprogrammet och minst hälften av 
dessa tillsattes med kvinnor. Det fanns två utbildningsorter Luleå och Kalix 
där Luleå-gruppen utgjordes av 34 utbildningsplatser och Kalix-gruppen av 
13 platser. Utbildningen startade den 24 Mars med fördelningen 22 män och 
24 kvinnor, det vill säga 46 utbildningsdeltagare var till en början antagna 
till utbildningen. Efter ett avstamp för utbildningsdeltagarna på Mariebergs 
viltfarm i Kalix påbörjades själva utbildningen. Vid utbildningens start såg 
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fördelningen för respektive företag och fördjupningsinriktning ut enligt 
följande tabell.

Fördjupnings/
Yrkesinriktning 
Antal lärlingar 

HT
Svarv 

Tooltech Berglunds Erlandssons FerruForm Accra Nordtool

Robotteknik och 
svetsning

10

Svetsutbildning 2
CNC-teknik 8 4
Laser- och 
vattenskärning

3

Pressning och 
rullformning 

2 2

Verktygsmakare 3 2 2
Processtekniker
inom 
ytbehandling

5

Underhållstekniker 2 2
Totalt 10 3 2 3 25 2 2

Tabell 1: Lärlingsfördelning för respektive företag och fördjupningsinriktning.

Sammanfattningsvis visar tabellen att fördjupningsdelarna rototteknik och 
svetsning samt CNC-teknik har flest antal utbildningsdeltagare samt att 
FerruForm och HT Svarv var de praktikföretag som ansvarade för flest antal 
utbildningsdeltagare.  

Under intervjuer med utbildningstagarna om vad de anser om 
lärlingsprogrammet har samtliga givit ett positivt helhetsintryck av 
utbildningstiden. Innan utbildningen startade var vissa en aning skeptiska till 
utbildningen mycket på grund av den erfarenhet som de har av andra typer 
av liknande utbildningar. En utbildningsdeltagare utrycker det som att: 

”Jag var skeptiskt till dessa typer av AMS-utbildningar eftersom de inte 
brukar leda till något jobb, men är hoppfull denna gång och tycker att 
utbildningen varit bra hittills.” 

På grund av att det inte fanns något krav på tidigare erfarenhet av 
industriarbete var det stor spridning av utbildningstagarnas tidigare 
utbildnings- och yrkeserfarenhet. Några hade arbetat med barn och 
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ungdomar och har således aldrig kommit i kontakt med industribranschen 
medan andra tidigare har arbetat inom industrin bland annat som 
produktionsarbetare eller som operatörer inom exempelvis massaindustrin. 
Denna variation av tidigare erfarenhet blev påfallande tydlig vid frågor 
gällande grundutbildningens upplägg och innehåll. För de 
utbildningsdeltagare som inte har tidigare utbildnings- eller yrkeserfarenhet 
upplevdes det pressade schemat mer negativt än de som har gått liknade 
utbildningar tidigare. De som har erfarenhet sedan tidigare såg mer 
grundutbildningen som repetition av vad de läst tidigare och upplevde 
därmed inte det pressande schemat lika negativt. En av 
utbildningsdeltagarna tyckte till och med att det var för lågt tempo. Gällande 
innehållet i grundutbildningen var det övervägande positiva omdömen som 
framkom. De flesta utbildningsdeltagare uttryckte det som att det var nyttiga 
och relevanta ämnen som ingick i grundutbildningen trots det pressade 
schemat. Något som näst intill alla intervjuade utbildningsdeltagare upplevt 
negativt är den begränsade tillgången av kursmaterial. De anser att de fått 
tillgång till utbildningsmaterialet för sent samt att det material som getts ut 
varierat i kvalitet. Några utbildningsdeltagare reflekterar kring 
grundutbildningen: 

”Det har väl gått bra, det som varit jobbigt var att inte få kursmaterial 
innan kursen och ibland inte alls. Det har känts stressande speciellt 
eftersom vissa kurser varit svåra att greppa.” 

”Rätt lugnt om jag jämför med tidigare utbildningar, man har haft fritiden 
ledig.”

”Ibland har det gått för fort. De som inte har läst teknikämnen tidigare kan 
ha haft svårt att hänga med.” 

”För vissa avsnitt var det svårt att hänga med i det krävdes förkunskaper. 
Om man aldrig har sett en stans är det svårt att tillverka en. Sedan var 
programmen som modellen skulle ritas in i svårt” 

Övriga aspekter som tagits upp gällande grundutbildningen var lärarnas 
varierande pedagogiska insatser. Utbildningstagarna ansåg att de lärare som 
varierade sin undervisning exempelvis med hjälp av gruppövningar var 
bättre än de som endast undervisade med hjälp av OH material. Samtliga 
lyfte fram arbetsmiljöundervisningen som ett bra undervisningsexempel och 
materialläran som ett mindre bra exempel. Gällande materialläran ansågs 
den teoretiska nivån på undervisningen vara för hög. Istället för förväntad 
undervisning om ”olika plåtsorter” som en av utbildningsdeltaggarna 
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uttryckte det handlade undervisningen om teoretisk beskrivning av 
metallstrukturer, vilket inte uppskattades av utbildningstagarna.

Några utbildningsdeltagare ansåg att utbildningslokalerna var jobbiga att 
vistas i en längre tid vilket också var kritik som framfördes till 
utbildningssamordnarna. Detta var kritik som utbildningssamordnarna tog 
till sig och där det för Kalix-gruppen ledde till byte av utbildningslokal. För 
Luleå-gruppen kvarstod dock utbildningslokaliseringen efter genomförandet 
av en mätning av ventilationen i utbildningslokalen.

Under intervjuerna har näst intill samtliga utbildningsdeltagare lyft fram 
stämningen inom grupperna som något mycket positivt. Uppfattningen var 
att det var ett sådant klimat inom grupperna att alla kunde fråga när de inte 
förstod samt att utbildningstagarna hjälpte varandra i stor utsträckning. En 
utbildningsdeltagare ansåg att den goda stämningen berodde på att det inte 
hade funnits någon konkurrens bland utbildningstagarna. Vad som däremot 
inte beskrevs lika positivt var stämningen mellan Luleå- och 
Kalixgrupperna. Projektledaren beskrev vid ett tillfälle hur det efter en tid 
utvecklades en sorts vi och dom mentalitet mellan dessa grupper som 
projektledaren och utbildningssamordnarna var tvungen att avstyra. 
Utbildningstagarna från Kalix ansåg att onödiga resor till Luleå där de 
möttes av information om inställda utbildningstillfällen var orsaken till 
missnöjet, vilket också var kritik som framfördes av utbildningstagarna vid 
kursrådsmöten. Av intervjuerna med utbildningsdeltagarna att döma 
påverkade inte stämningen mellan Luleå och Kalixgrupperna själva 
utbildningen något mer nämnvärt för gemene utbildningsdeltagare, utan 
detta märktes tydligast inför större sammankomster då alla 
utbildningsdeltagare skulle samlas och där några av utbildningstagarna 
därmed fick längre resväg.

Det fanns som tidigare beskrivits åtta fördjupningsdelar som 
utbildningstagarna kan välja bland; robotteknik och svetsning, svetsning, 
CNC-teknik, skärteknik, pressning och rullformning, verktygsmakare, 
processteknik inom ytbehandling och underhållsteknik. Varje 
utbildningsdeltagare har beroende av valet av fördjupningsdel och 
praktikföretag en individuellt utformad fördjupningsutbildning på tio veckor. 
För en del utbildningsdeltagare bedrevs denna del av utbildningen helt i regi 
av praktikföretagen medan andra utbildningsdeltagare fick 
fördjupningsutbildning i regi av utbildningssamordnarna Upkin och Lernia. 
Detta gör det svårt att ge en tydlig beskrivning av hur varje fördjupningsdel 
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konkret bedrevs för samtliga utbildningsdeltagare. Av intervjuerna med 
utbildningsdeltagarna att döma ges ett positivt helhetsomdöme även av 
denna del av utbildningen, mycket på grund av den praktiska inriktningen på 
undervisningen. Flera utbildningsdeltagare beskriver själva lärsituationen 
sådan att läraren först instruerade utbildningsdeltagarna hur de skulle göra en 
till en början lättare arbetsuppgift och där sedan utbildningsdeltagarna fick 
prova på att göra uppgiften själva. Några utbildningsdeltagare uppfattar det 
positivt att arbeta i par under sin fördjupningsdel, eftersom det underlättar 
utbytet av synpunkter mellan varandra. För de flesta intervjuade 
utbildningsdeltagare förekommer någon form av avslutande arbetsprov. En 
av utbildningsdeltagarna utförde en svårare form av programmering som 
avslutningsprov medan en annan utbildningsdeltagare tillverkade en 
produkt. En utbildningsdeltagare uttrycker det:

”När vi hade gjort de uppgifter som vi fått tilldelade så fick vi göra egna 
grejer så då gjorde jag ett par ljusstakar och det var första gången som 
någon hade gjort ljusstakar där så då fick de en annan infallsvinkel på egna 
uppgifter”

Det som lyfts fram som negativt under fördjupningsdelen var tiden där några 
utbildningsdeltagare helst velat ha mer utbildningstid. Speciellt svetsning var 
en yrkesinritning som traditionellt kräver en längre utbildningstid. Många 
utbildningsdeltagare var därmed inte ”färdigutbildade” efter sin 
fördjupningsdel, utan praktiktiden bedrevs också som en del av 
utbildningstiden där fördjupning inom yrkesinriktningen kunde ske. Detta 
var även grundtanken med praktiken att ge utbildningsdeltagarna utbildning 
i en verklig produktionsmiljö.  

6.4 Fas 6 Arbetsplatsförlagd praktik  

För de flesta utbildningsdeltagare uppdelades den arbetsplatsförlagda 
praktiken i två perioder, en kortare period som låg direkt efter 
grundutbildningen samt en längre period som låg i slutet av utbildningen. 
Sammanlagt hade samtliga utbildningsdeltagare 20 veckor praktikutbildning.

Inledningsvis fick samtliga utbildningsdeltagare arbetskläder och ett eget 
omklädningsskåp där arbetskläder och privata kläder kunde förvaras under 
praktiktiden. Näst intill alla praktikföretag hade omklädningsrum för 
kvinnor, det var bara ett av praktikföretagen som inte hade omklädningsrum 
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för båda könen. Istället fick den kvinnliga utbildningsdeltagaren som gjorde 
sin praktik på det praktikföretaget byta om i ett nära beläget 
omklädningsrum som låg i utbildningssamordnaren Upkins lokaler.  

Samtliga utbildningsdeltagare fick någon form av introduktion på företagen 
där de träffade sin handledare och fick en första rundvandring i 
produktionslokalerna. En del utbildningsstagare fick även en kort 
information om sitt praktikföretag samt information från 
företagshälsovården innan de visades runt på den avdelning där de skulle 
vistas under sin praktiktid. Några utbildningsdeltagare hade två handledare 
med olika roller, en med mer administrativ inriktning och en med 
produktionsinriktning. För de utbildningsdeltagare med två handledare var 
handledaren med produktionsinriktning den handledare som de tillbringat 
mest tid med under praktiken.

Generellt hade de mer erfarna utbildningsdeltagare redan från början av 
praktiktiden arbetat relativt självständigt med olika arbetsuppgifter. För 
utbildningsdeltagarna med mindre erfarenhet handlade praktiktiden till en 
början om att få inblick i arbetet genom att titta på medan handledaren 
utförde sitt arbete. Med tiden kom samtliga utbildningsdeltagare att prova på 
arbetsuppgifter mer självständigt och där handledaren endast hjälpte till vid 
behov. Således kan därmed utbildningsmetodiken relateras till en traditionell 
utbildningsmetod för hantverksyrken, där kunskapsöverföring sker från en 
mästare till en lärling.

Samtliga utbildningsdeltagare som intervjuades hade en positiv inställning 
till sin praktiktid och till sin eller sina handledare. Kontakten med övrig 
personal var också något som näst intill samtliga uttryckte endast i positiva 
ordalag. Alla utbildningsdeltagare ansåg sig trivas bra och ingen uttryckte 
någon vilja av att byta praktikföretag, vilket kan ses som ett gott betyg. 
Något som dock framkommit under intervjuerna i flertalet fall var bristen på 
information och kommunikation av utbildningstagarnas ankomst till övrig 
personal på praktikföretagen. Många utbildningsdeltagare upplevde att de 
själva fått förklara för personal på sin avdelning om sin praktikförlagda 
utbildning på företaget.   

Könsrelaterade uttalanden har kommenterats av en av utbildningsdeltagarna. 
Denne ansåg att det speciellt var av vikt hur personer i ledarställning på 
praktikföretagen uttalade sig om de kvinnliga utbildningsdeltagarna. Ett citat 
från utbildningstagaren får illustrera hur denne möttes av ett dubbeltydigt
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uttalade från VD om fördelar med kvinnor på praktikföretaget:

”Ett uttalade från VD:n som jag starkt reagerade på var att han sa att nu 
när det kommit fler kvinnor till företaget kanske det blir mer fart på 
karlarna. Vad menade han med detta uttalande, att vi ska komma i kortkort 
nästa dag eller var det att de skulle visa hur duktiga de kunde vara inför oss 
eller?”

Detta citat visar att trots att uttalanden framförs med skämtsam ton kan dessa 
uppfattas och tas emot på olika sätt av olika personer. Trots att ingen annan 
av utbildningsdeltagarna beskrivit förekomsten av könsrelaterade uttalanden 
är det viktigt att belysa att detta förekommer och att det påverkar vår syn på 
män och kvinnor.

Vid frågor om arbetsmiljön på praktikföretagen gavs varierande 
beskrivningar. Några utbildningsdeltagare ansåg att det var ”sådär” och 
hänvisade till den fysiska miljön som stökig och dammig. Någon beskrev 
monotona arbetsställningar och tunga lyft som en del av arbetet. En annan 
beskrev att det var en ren miljö jämfört med tidigare arbetserfarenheter. Det 
var dock ingen utbildningsdelstagare som uppfattade arbetsmiljön som ett 
”problem”, dock uttryckte en av utbildningsdeltagarna en önskan om 
införskaffning av lyfthjälpmedel för att underlätta tunga lyft.  

Vid intervjuer med handledarna på praktikföretagen om hur de upplevde 
praktiktiden gavs ett positivt helhetsintryck. Flertalet handledare uttryckte 
sig i positiva ordalag när de pratade om utbildningsdeltagarna och där 
”noggrannhet”, ”initiativtagande” och ”engagemang” var egenskaper som 
speciellt premierades. Några av handledarna hade en plan för vad 
utbildningsdeltagaren skulle lära sig under sin praktiktid, men uttryckte 
samtidigt att det var svårt att följa denna plan i praktiken. Tidsbrist lyftes 
fram som orsak till att planeringen inte hållits. I överlag var tidsbrist något 
som många handledare nämnde i samband med en önskan om att ägna mer 
tid åt handledning av utbildningsdeltagarna. En av handledarna uttrycker 
det:

”Jag borde ha haft mer tid för lärlingarna, att få jobba 25 % helt med 
handledningen eftersom det tar mer tid än man tror. Det har ändå fungerat 
förhållandevis bra.” 
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Eftersom utbildningsdeltagarna inte nämner tidsbrist i samma utsträckning 
som deras handledare verkar detta vara en aspekt som handledarna upplever 
i mycket högre utsträckning. En av anledningen till denna upplevelse kan 
ligga i handledarnas syn på hur lång tid det tar att ”lära sig” respektive yrke. 
Alla handledare har en uppfattning om att det tar lång tid att ”lära sig” 
respektive yrkesinriktning. Längst tid ansågs det ta att ”lära sig” till att bli 
svetsare där en av handledarna ansåg att det tog fyra till fem år att lära sig 
svetsa på ett godkänt sätt, det vill säga innan svetsaren visste hur materialet 
förändrades vid bearbetning. Därefter tog det närmare tre år till innan en 
person blev riktigt duktig på att svetsa. För övriga yrkesinriktningar ansågs 
det ta mellan 1,5 till 2,5 år att lära sig yrket. Vad som var avsett att hinna 
med under utbildningsdeltagarnas 20 veckor praktik var därmed en viktig 
aspekt för både handledare och utbildningsdeltagare, vilket i många fall 
kunde ha tydliggjorts på ett bättre sätt.

6.5 Fas 7 Kvalitetsuppföljning av projektarbetet   

Kvalitetsarbete handlar i grunden om förmågan att identifiera och 
tillfredsställa behov och förväntningar. I Evonet Kompetensprojekt har 
kvalitetsarbetet till stor del handlat om uppföljning av arbetsprocessen. 
Projektledaren uttryckte det som att ”ständigt hålla rätt fokus” och för att 
möjliggöra detta användes flertalet strategier såsom utvecklingssamtal, 
praktikplatsbesök, kursrådsmöten och styrgruppsmöten.   

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen bestod av förberedda och regelbundet återkommande 
samtal mellan projektledare och utbildningsdeltagare som bedrevs med 
syftet att utveckla projektarbetet både på kort och på lång sikt. För 
utbildningsdeltagarna innebar dessa samtal en stor möjlighet till att påverka 
sin egen utveckling under utbildningstiden med avseende på 
utbildningsinnehåll, kompetensnivå och utvecklingsbehov. Samtidigt var
avsikten med dessa samtal ett sätt för projektledaren att förmedla önskade 
förändringar och förbättringar av praktikföretagen ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Projektledaren använde sig av en egen utformad 
modell med riktlinjer som stöd inför och vid utvecklingssamtalen.  

I april, maj, juni, juli, oktober och november genomfördes utvecklingssamtal 
mellan projektledaren och utbildningstagarna. Efter varje 
utvecklingssamtalsomgång skickades en översikt av resultatet från dessa 
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utvecklingssamtal av projektledaren till samtliga aktörer i projektet. I 
överlag var det utbildningsdeltagarnas upplevelser kring de ingående 
utbildningsmomenten som avhandlades. Mer specifika upplevelser om den 
arbetsplatsförlagda delen det vill säga praktiken framkom inte i lika stor 
utsträckning som de mer utbildningsspecifika. Den information som ges om 
praktikföretagen handlade mer om produktions- och orderlägen. Rent 
konkret handlade det om inträffade driftstopp som påverkade 
utbildningstagarnas fördjupningsinriktning eller om förändringar av 
orderläget på praktikföretagen. Framtidsutsikter gällande kommande 
anställningar var också något som togs upp i samband med synpunkter från 
utvecklingssamtalen. Av intervjuerna med utbildningsdeltagarna och 
handledare att döma verkade den arbetsplatsförlagda delen i överlag fungera 
bra och där det endast var synpunkter av exempelvis 
glasögonförsäkringsfrågor och passerkortshantering etc som framkom. Alla 
intervjuade utbildningsdeltagare ansåg att utvecklingssamtalen var ett 
positivt inslag i utbildningen. Flertalet utbildningsdeltagare nämner även 
projektledarens stora engagemang för utbildningsdeltagarna och för 
utbildningen.  

Praktikföretagsbesök
Projektledaren besökte kontinuerligt praktikföretagen både innan 
utbildningsstart samt även under själva utbildningen. Projektledaren var väl 
känd bland praktikföretagspersonalen och verkade vara väl förtrogen med 
det arbete som bedrevs vid respektive företag. Att projektledaren innan 
projektanställningen arbetade som projektledare vid ett av de större 
praktikföretagen underlättade kommunikationen med handledare och 
personalansvariga vid detta praktikföretag.

Kursrådsmöten
I april, augusti och december var det kursrådsmöten för både Luleå och 
Kalixgruppen. Närvarande på mötena var representanter från LAN, AF, 
utbildningssamordnarna, projektledaren samt lärlingsrepresentanter. Under 
dessa möten kunde utbildningsdeltagarna uttrycka sina synpunkter om 
utbildningen. Många gånger var det samma synpunkter som fördes fram 
under utvecklingssamtalen som togs upp vid kursrådsmötena, vilket var bra 
eftersom det var fler intressenter närvarande vid dessa möten som kunde ta 
del av de synpunkter som framkom. Protokoll från dessa kursrådsmöten har 
efter varje möte skickats ut till alla inblandade i projektet.
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Styrgruppsmöten
Styrgruppen har bestått av fem personer huvudprojektledaren, 
projektledaren, ordföranden i Evonet IP, en representant från AF i Kalix och 
en representant från LTU. Styrgruppens roll och ansvar har inte funnits 
beskrivet i projektplanen utan har formulerats under projektets gång. 
Sammanfattningsvis var syftet med denna grupps arbete att löpande 
rapportera vad som händer i projektet samt att vidta åtgärder för korrigering 
av projektarbetet i relation till projektets syfte och mål. Gruppen har haft två 
inplanerade möten under projektets gång samt att det mellan delar av 
gruppen förekommit viss informell kontakt via telefon och mail. Vid 
styrgruppsmötet i oktober 2003 gavs lägesrapporter om lärlingsprogrammet 
och Kvinnor till industrin. Vid efterföljande diskussioner efterlystes fler 
jämställdhetsinriktade aktiviteter på praktikföretagen och där formella och 
informella ledare på företagen ansågs vara en viktig målgrupp. Vid mötet 
togs beslut om genomförandet av en ledarutvecklingsutbildning med ett 
jämställdhetsperspektiv. Syftet med denna utbildning var att utbilda 
praktikföretagens ledare.

6.6 Fas 8 Jämställdhetsarbete 

Inom Evonet Kompetensprojekt har aktiviteter genomförts både på en 
övergripande retorisk nivå och på konkret företagsnivå, för att påverka 
attityder och synsätt kring jämställdhetsfrågor. 

Övergipande nivå 
På den mer övergripande retoriska nivån har ett flertal PR insatser av Evonet 
och Evonet Kompetensprojekt genomförts under projektets gång, med syfte 
att förändra attityder i samhället och inom företag. Med dessa insatser har 
budskapet förts fram att ”kvinnor passar lika bra i Evonets medlemsföretag 
som män”. Med start i april 2003 sändes Radioreklam i flera omgångar om 
industrinätverket Evonet och om Evonet Kompetensprojekt och i september 
2003 var Evonet med och visade upp arbetskläder på en modevisning i 
Luleå. Tanken var att marknadsföra Evonet och Evonet Kompetensprojekt 
genom att visa kvinnor i industriarbetskläder och på så sätt informera den till 
stor del kvinnliga publiken om att det fanns kvinnliga verkstadsarbetare och 
”kvinnliga” arbetskläder anpassade för arbete inom verkstadsindustrin. I 
januari 2003 och 2004 marknadsfördes Evonet och Evonet kompetens under 
Luleå Tekniska Universitets årliga Luleå Arbetsmarknadsvecka. Målgruppen 
var studenter och andra företags representanter. Förutom dessa insatser så 
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har Evonet nyhetsblad givits ut angående nätverkets verksamhet samt 
utvecklingen av Evonet Kompetensprojekt. I medlems- och praktikföretaget 
FerruForms nyhetsblad har utvecklingen av Evonet Kompetensprojekt och 
lärlingsprogrammet beskrivits ingående vid ett flertal tillfällen. Artiklar om 
aktiviteter inom Evonet Kompetens har även publicerats i lokaltidningen 
Norrbottens Kuriren. Öriga marknadsföringsinsatser som gjorts inom 
projektet innefattade studiebesök till Vilhelm Morbergs gymnasieskola i 
Emmaboda samt Scanias industriskola i Södertälje. Information om Evonet 
Kpompetens har även delgetts till externa företag såsom SCA Piteå och 
Volvo Lastvagnar i Umeå samt till sex stycken Arbetsförmedlingschefer från 
Murmansk.

Företagsnivå
På företagsnivå har två olika typer av angreppssätt använts för att utbilda 
handledare och kontaktpersoner ute på praktikföretagen samt 
utbildningsdeltagare i jämställdhet och kön i arbetslivet. Dels har en 
jämställdhetskonsult Mats Burman genomfört ett flertal föreläsningar om 
jämställdhet och kön i arbetslivet där handledare, kontaktpersoner och 
utbildningsdeltagare bjudits in att närvara. Under dessa föreläsningar har det 
bland annat talats om traditionell könsordning, manligt och kvinnligt, 
perspektiv på att vara man idag samt vad det innebar att vara det 
underrepresenterade könet i en verksamhet etc. För handledarnas del ingick 
en av dessa föreläsningar som en del av en handledarutbildning som 
anordnades inom ramen för lärlingsprogrammet. Utbildningen genomfördes 
i maj två månader efter utbildningens start i regi av projektledaren och 
utbildningsansvariga på Miroi och Upkin. Vid intervjuer med handledarna 
om deras syn på jämställdhetsföreläsningen gavs varierande kommentarer. 
Några handledare uttryckte det: 

”Det var en föreläsning där olika roliga historier berättades. Vi fick även 
betygsätta olika saker…Tycker mig redan innan veta rätt väl hur det kan se 
ut. Jag tycker att det inte är så stor skillnad på män och kvinnor, det är hur 
man är som person som avgör..” 

”Det var intressant att höra om vissa episoder men det var mer allmänt 
beskrivet.. vet inte riktigt vad det skulle gå ut på …jag ser ingen större 
skillnad på tjejer och killar”
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”Jag var på introduktion och då pratade vi om jämställdhet men det är ju så 
självklart att det exempelvis inte ska ske någon mobbing på en 
arbetsplats...”

Dessa åsikter om vad jämställdhet handlar om verkar de flesta handledare 
tycka var självklart och vettigt. En av handledarna gav också beskrivningen 
av jämställdhet som att det handlar om lika värde oavsett kön. Detta var 
speciellt intressant att ta del av eftersom bilden som gavs av flertalet 
handledare var något annorlunda, när det gällde frågor om antalet kvinnor 
anställda vid praktikföretagen och vad de arbetade med. Några handledare 
uttryckte det: 

”Tidigare arbetade en kvinna i produktionen men inte längre. Varför hon 
slutade berodde kanske på att det hände för lite….det var ganska monotomt 
jobb. En kvinna är ju och andra sidan tåligare och bättre på finlir är en 
karl”

”Vi är 100% män på avdelningen. Det har varit kvinnor här tidigare men de 
har slutat, jag tror att de fick ett rehabjobb. Tidigare hade operatörerna 
egna maskiner så tidigare var det så att kvinnorna jobbade med inte lika 
tekniska maskiner. Vet inte varför det var så kanske att det inte fanns något 
krav på utbildning för maskinerna. Men vi har fått en kvinnlig 
produktionstekniker förra året och det är bra” 

Intressant var också att ingen av handledarna kunde påminna sig att 
företagen tidigare bedrivit någon aktiv satsning för att få in kvinnor till 
företagen. Traditionellt sett har rekrytering skett av personer med någon typ 
av industriell utbildning 

Parallellt med handledarutbildningen bildades även en jämställdhetsgrupp 
under ledning av jämställdhetskonsult Mats Burman. Jämställdhetsgruppen 
bestod av åtta utbildningsdeltagare, fyra män och fyra kvinnor vars arbete i 
gruppen bestod av fördjupade diskussioner kring jämställdhet sett ur både ett 
kvinnligt och ett manligt perspektiv. En av gruppdeltagarna uttryckte det 
som att: 

” Vi har diskuterat jämställdhetsfrågor, hur folk resonerar och tänker kring 
jämställdhet. Vi har även fått lite historia om hur bonden tänkte och det har 
varit bra eftersom man verkligen har fått fundera. Speciellt har vi diskuterat 
varför man inte kan släppa in kvinnor inom industrin, det är ju mycket 
karlar mansdominerat, men det är ju öppet för tjejer. Jag vet inte om det är 
tjejerna som vill prestera mer än karlarna eller om det är karlarna som 
testar, men jag vet inte ”  
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Gruppens arbete mynnade ut i en större gemensam träff hösten 2003 där 
både handledare och utbildningsdeltagare deltog. Under denna gemensamma 
träff bestod arbetet till stor del av grupparbeten kring fyra 
utvecklingsområden såsom; arbetet med jämställdhetsplaner, vilket stöd som 
behövdes för att bära upp de värderingar som fanns i jämställdhetsplanen, 
utformning av den fysiska miljön samt förslag vid introduktion av 
nyanställda. Sammanfattningsvis mynnade arbetet ut i olika 
utvecklingsförslag. Ett förslag avsåg vikten av att göra jämställdhetsplanerna 
vid praktikföretagen mer konkreta och där ett annat förslag handlade om 
jämställdhetsaspekter, vilka ansågs borde ingå i företagens policy. Annars 
ansågs risken stor att jämställdhetsarbetet kopplades ihop endast med Evonet 
Kompetensprojekt. Exempel på vad ett mer konkret angreppssätt kunde 
innebära gavs angående rekryteringsprocesser, där kvinnor inte bör tillfrågas 
om de planerade att skaffa barn. Vad som också togs upp var en önskan om 
översyn av arbetsstrukturer genom skapandet av blandade arbetslag och 
projektgrupper med representation av båda könen. Ett annat förslag avsåg 
utökandet av jämställdhetsplanerna till att förutom könsaspekter även 
innefattas av ett mångfaldsperspektiv där andra minoritetsgrupper berördes.

De utbildningsdeltagare som deltagit vid både föreläsningar och i 
jämställdhetsgruppen var de som känt sig mest nöjda med 
jämställdhetsmomenten i utbildningen. Trots att samtliga 
utbildningsdeltagare var närvarande vid föreläsningar om jämställdhet samt 
vid den gemensamma avslutningsträffen känner sig övriga 
utbildningsdeltagare inte lika engagerade i jämställdhetsmomenten av 
utbildningen.   

På företagsnivå etablerades även ett nätverk för kvinnor som arbetade och 
som genomförde sin arbetsförlagda praktik vid Evonets medlemsföretag. 
Nätverket var ingen nyetablering utan var en utökad del av ett av Evonets 
medlemsföretags tidigare etablerade kvinnliga nätverk. Nätverkets uppgift 
var att verka som ett stöd för de kvinnor som arbetade inom Evonets 
medlemsföretag. Nätverkets uppgift innefattades även av en aktiv 
medverkan till förändring av synen på kvinnor inom industrin både inom 
Evonet men även ute i samhället.  

Samtliga anställda kvinnor inom Evonet och samtliga kvinnliga 
utbildningsdeltagare fick en inbjudan till en uppstartsträff i november 2003. 
Vid uppstartsträffen genomfördes en föreläsning av Lena Abrahamsson om 
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könsordning och könsmöster inom verkstadsindustrin och därefter 
diskuterades förslag till organisering och drivandet av nätverket vilket 
mynnade ut i att kontaktpersoner valdes ut på samtliga av Evonets 
medlemsföretag. Ett förslag inför organiseringen av nätverket var att rollen 
som sammankallade till närverket skulle roteras mellan de olika 
kontaktpersonerna. Indikationer på att det kvinnliga nätverkets verksamhet 
avtagit, gavs vid en uppföljning av nätverkets verksamhet inför 
sammanställdingen av utvärderingen. Orsaker till detta var ett lågt intresse 
bland Evonet företagens kvinnliga anställda. En anledning till detta ansågs 
vara att nätverkets träffar lokaliserades i Luleå, vilket ansågs vara för långt 
avstånd för de kvinnor som bodde i andra orter.  

6.7 Fas 9 Lärlingsutbildningen - avslutning och uppföljning  

I oktober 2003 blev den första utbildningsdeltagaren erbjuden anställning på 
sitt praktikföretag. Utbildningsdeltagaren var en kvinna med 
fördjupningsinriktningen CNC-teknik och hon tackade ja till den erbjudna 
anställningen. Efter denna anställning började anställningserbjudanden till 
utbildningstagarna att öka allt eftersom tiden för utbildningens slut närmade 
sig. De 40 veckor som lärlingsprogrammet var avsedd att pågå närmade sig 
med stormsteg. Vid frågor till utbildningsdeltagarna och handledarna om 
utbildningens längd var alla överens om att en förkortning av utbildningen 
inte var aktuell. Flera utbildningsdeltagare efterfrågade däremot en längre 
utbildning med mer inslag av fördjupningsutbildning. Speciellt 
svetsinriktningen var en av fördjupningsinriktningarna som ansågs kräva 
längre utbildningstid.  

Den 9 januari 2004 slutfördes lärlingsprogrammet och där det i samband 
med en ceremoniell avslutning lämnades ut utbildningsbevis till samtliga 
utbildningsdeltagare som fullföljt utbildningen. Vid denna tidpunkt var 25 
utbildningsdeltagare, 13 kvinnor och 12 män, erbjuden anställning vid 
Evonets medlemsföretag. En kvinnlig utbildningsdeltagare blev även av ett 
externt verkstadsföretag erbjuden anställning som hon tackade jag till.  

En av målsättningarna med lärlingsprogrammet var att 70 % av 
utbildningstagarna skulle ha anställning senast 90 dagar efter utbildningens 
slut. I mars 2004 genomfördes därmed av projektledningen en 
sammanställning av anställningsläget samt en slutsummering av 
lärlingsprogrammet. Denna visade att 46 utbildningsdeltagare antogs till 
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utbildningen, varav 24 av dessa var kvinnor och 22 män, av de 100 personer 
som sökte till lärlingsprogrammet. Totalt avbröt nio personer utbildningen 
på grund av anställning, studier, sjukdom eller i samråd med 
Arbetsförmedlingen. Den utbildningsdeltagare som tvingats avbryta 
utbildningen hade ogiltig frånvaro vid ett flertal tillfällen och som trots 
varningar inte förbättrade sig. Beslutet att avbryta utbildningen för denne 
utbildningsdeltagare togs i samråd med projektledningen, 
utbildningssamordnarna och Arbetsförmedlingen. 37 utbildningsdeltagare 
fullföljde hela sin utbildning och i april 2004 var 29 av dessa anställda inom 
Evonets medlemsföretag, vilket innebar att 70 % målet var uppfyllt. Av de 
utbildningsdeltagare som fullföljt utbildningen var det tre som fått 
anställning utanför praktikföretagen, av dessa var två stycken kvinnor. Totalt 
sett har därmed 32 stycken utbildningsdeltagare fått någon form av 
anställning och där 17 av dessa var kvinnor.

Att så många utbildningsdeltagare fått anställning kan betraktas som ett 
mycket gott resultat i arbetsmarknadsutbildningssammanhang. Vid närmare 
betraktelse av vilken typ av anställning som erbjöds till utbildningstagarna 
var en visstidsanställning fram till och med sista juni 2005 dominerande. 
Huruvida anställningarna förlängdes efter detta datum har jag som 
utvärderare ingen uppfattning om, men där min förhoppning är att de flesta 
får fortsätta sin anställning. De flesta utbildningsdeltagare arbetade vid 
sammanställningen med arbetsuppgifter som var direkt kopplade till deras 
utbildning. Fem utbildningsdeltagare, fyra kvinnor och en man arbetade med 
arbetsuppgifter som inte direkt kunde kopplas till den djupinriktning de 
utbildat sig mot. Den orsak som gavs för detta var att det inte vid detta 
tillfälle fanns nog med arbete på företagen för att fylla en tjänst med en 
arbetsinriktning som stämde överens med utbildningsinriktningen.  

6.8 Fas 10 Ledarutvecklingsutbildning –planering och genomförande 

Den sista större aktiviteten i Evonet kompetensprojekt var Evonets 
ledarutvecklingsutbildning ”Ett modernt ledarskap på lika villkor” som 
startade i september 2004. Bakgrunden till utbildningen låg beslutet om 
genomförandet av en ledarutvecklingsinsats med jämställdhet i fokus. 
Målgruppen var således personer i ledarposition anställda vid Evonets 
medlemsföretag. Utbildningen avsåg att utbilda 10 ledare där 
utbildningsinsatsen var avsedd att ge förändringskompetens och 
förändringsredskap för att kunna bryta gamla mönster och värderingar ur ett 
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jämställdhetsperspektiv. Ansvarig för utbildningen blev utbildningsföretaget 
Competenta som i samverkan med huvudprojektledaren utformade 
utbildningsupplägget. Utbildningen genomfördes under åtta månader och 
avslutades i maj 2005.

I utbildningsplanen beskrevs upplägget av utbildningen som ett arbete som 
bygger på handledning, erfarenhetsutbyte och dialog och där avsikten var att 
deltagarna bidrar med sina egna erfarenheter. Detta innebar rent konkret att 
deltagarna var avsedda att själva styra mycket av arbetet genom sitt 
engagemang och erfarenhetsutbyte. Utbildningsledaren sågs därmed som 
”vägledare” under arbetets gång och där deltagarna själva måste ta ett stort 
ansvar för arbetet under utbildningen.

Utbildningens genomförande var uppdelad i sex olika träffar där varje träff 
avsåg ett specifikt tema. Mellan varje träff fick utbildningsdeltagarna med 
sig frågeställningar att reflektera över som vid nästa tillfälle diskuterades. 
Vid en av träffarna avhandlades temat kultur och kommunikation och där 
utbildningsdeltagarna reflekterade över vad som menades med en positiv 
kultur respektive negativ kultur. Varje deltagare redogjorde därefter för hur 
kulturen såg ut i deras egen verksamhet, vilket mynnade ut i begreppskartor 
över hur de olika verksamheternas kultur.  

En av utbildningsdeltagarna ansåg att utbildningen gav många aha-
upplevelser exempelvis när det gäller medarbetarsamtal och 
konflikthantering.  

”Tidigare var det så att jag styrde samtalet och där den andra personen 
bara svarade ja och nej i stort sett. Nu är det skillnad, nu är det den andra 
personen som styr samtalet och det tog en och en halv timme istället för 40 
minuter. Det har blivit mycket bättre. När det gäller konflikter har jag fått 
mer kött på benen för att argumentera. Tidigare kändes det jobbigt att ta en 
konflikt och jag vek gärna undan… men det är mycket bättre nu …”

För mig som utvärderare var det svårt att uttala mig om vilka effekterna blev 
av ledarutvecklingsutbildningen eftersom jag inte hade möjligheten att följa 
denna utbildning i lika stor omfattning som lärlingsprogrammet. I 
utbildningsplanen av ledarutvecklingsutbildningen fastslogs dock vissa 
riktlinjer för försatt utvecklingsarbete vilket jag ansåg var ett bra avslut på 
denna arbetsbeskrivning av arbetsprocessen i Evonet Kompetensprojekt:  
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”Att starta förändringsprocesser med förväntad effekt att attityder, kulturer, 
styrning, ledarskap m.m ska förändras innebär stora utmaningar för de 
inblandade verksamheterna. Det kommer att leda till konsekvenser utifrån 
nuvarande situation. De inblandade verksamheterna och dess ledning måste 
vara beredda att ta dessa konsekvenser. Det måste finnas ett genuint 
åtagande hos verksamheternas ledning att faktiskt åstadkomma dessa 
förändringar. Finns inte det så äventyras hela insatsen. Ledningarna måste 
”köpa” definitionen av ett ”modernt ledarskap på lika villkor” stå upp för 
vad detta innebär när det kärvar sig. Det kan handla om tillsättandet av 
resurser i form av tid eller investeringar, det kan också handla om att 
omplacera personer dvs göra vad som krävs för att nå önskvärt läge.”
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7 Evonet kompetensprojekt – En lyckad satsning?  

Utifrån de syften och mål som ställts upp i projektplanen formulerades sju 
kritiska framgångsfaktorer för att ge mig som utvärderare en ”ram” att 
förhålla mig till vid mer ingående diskussioner kring projektets uppnådda 
resultat. Dessa framgångsfaktorer samt medföljande diskussionsavsnitt 
presenteras i följande avsnitt.

7.1 Rekryteringsbehov

En första framgångsfaktor innebar att det inför projektstarten fanns ett 
rekryteringsbehov av yrkesspecialiserade verkstadsarbetare som inte kunde 
tillfredsställas helt genom det befintliga rekryteringsunderlaget. 

Att det fanns ett behov av yrkesspecialiserade verkstadsarbetare var något 
som Evonets medlemsföretag själva uppmärksammat. Att det även fanns ett 
intresse samt behov av en yrkesutbildning både bland män och bland 
kvinnor på arbetsmarknaden visades av de 100 ansökningar till 
lärlingsprogrammet som skickades in, varav cirka hälften av dessa utgjordes 
av kvinnliga sökanden. Görs en jämförelse med de Kvalificerade 
yrkesutbildningarnas intag till de mer tekniskt yrkesinriktade utbildningarna, 
ges även där ett liknande resultat av intresset för dessa typer av 
utbildningar4. Även om lärlingsprogrammet inte direkt går att jämföra med 
en Kvalificerad yrkesutbildning. En orsak till detta intresse kan vara att 
möjligheten till att få arbete ökar efter genomförandet av en yrkesinriktad 
typ av utbildning. Detta visar både denna utvärdering men också 
utvärderingen av KY-verksamheten. Från industribranschens synvinkel 
verkar därmed dessa typer av yrkesutbildningar bättre svara upp mot deras 
efterfrågan än vad exempelvis gymnasieskolans industriinriktade 
utbildningar gör.  

Att antalet anställningar blev så pass många efter lärlingsprogrammets
genomförande torde i hög grad bero på att industriföretagen själva 
medverkat vid utformningen samt även vid genomförandet av själva 
utbildningen.  

4 Se KY- utvärderingen, 1999 
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7.2 Kunskap och insikt om efterfrågade bristyrken och kompetenser 

En andra framgångsfaktor innebar att Evonets medlemsföretag hade den 
kunskap om och insikt av vilka bristyrken och kompetenser som kom att 
behövas efter utbildningens slut.  

I de flesta fall har den anställning som utbildningsdeltagarna erbjudits 
innefattat arbetsuppgifter som varit direkt kopplade till den yrkesinriktning 
som de utbildat sig mot. Fem utbildningsdeltagare erbjöds andra 
arbetsuppgifter som inte direkt var utbildningsrelaterade. Huruvida detta 
beror på felaktigt formulerade utbildningskrav från företagens sida var svårt 
att uttala någonting om. Det kan vara svårt för ett företag att förutse 
anställnings- och arbetsuppgiftsbehov eftersom de lever i en verklighet där 
svängningen av personalbehov är stor. Från ena veckan till den andra kan 
behovet se annorlunda ut beroende på hur företagens orderingång ser ut. Det 
i produktionssammanhang kända Just- In - Time begreppet styr därmed inte 
bara tillverkningsprocessen utan även personalbehovet i hög grad. Att en del 
utbildningstagare fått anställning på andra företag visade på att den 
kompetens och den kvalifikation som förvärvats under utbildningen, även 
var eftertraktad av andra företag inom branschen 

Det kan dock understrykas att det var fler kvinnor än män som inte arbetade 
med arbetsuppgifter som var direkt utbildningsrelaterade. Detta är en i 
könsordningssammanhang viktig aspekt att belysa, men som är svår att 
redogöra för med någon djupare könsteoretisk analys.  

7.3 Lämpligt val av utbildningsarrangör 

En tredje framgångsfaktor innebar att det fanns en lämplig 
utbildningsarrangör som i samarbete med projektledningen kunde 
genomföra en adekvat yrkesutbildning.  

Utbildningsarrangörerna tillika utbildningssamordnarna har i samarbete med 
projektledaren på ett seriöst sätt arbetat för att lärlingsprogrammet skulle bli 
så bra som möjligt utifrån de förutsättningar och de krav som funnits. Både 
de utbildningsdeltagare och handledare som jag intervjuat var övervägande 
positiva till den utbildning som utbildningsdeltagarna genomgått. Den kritik 
och de synpunkter som framfördes av bland annat utbildningsdeltagarna har 
mottagits och behandlats på ett konstruktivt sätt. Sammanfattningsvis kan 
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dock kommunikation lyftas fram som en punkt där brister påtalats och som 
ändock inte åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Frågan kan ställas om inte 
lärlingsprogrammets stora omfattning, med många antal deltagare och 
yrkesinriktningar, var en något svåradministrerad uppgift. Möjligtvis kan en 
liknande lärlingsutbildning i mindre format vara ett alternativ som lättare 
kan administreras.  

7.4 Lyckat intag 

En fjärde framgångsfaktor avsåg lärlingsprogrammet och dess 
utbildningsdeltagare. En avgörande faktor för resultatet av 
lärlingsutbildningen var att det blev ett lyckat intag av utbildningsdeltagare 
som på ett engagerat och motiverat sätt fullföljde sin utbildning.  

Att det blev ett i förhand önskat rekryteringsantal av 50 % män och specifikt 
50 % kvinnor till utbildningen var en stor bedrift, om man ser till 
gymnasieskolans verksamhet där detta inte alls har klarats av. En av 
förklaringarna till detta positiva resultat var den stora insatsen av 
orienteringsutbildningar och framförallt den orienteringsutbildning som 
hölls i Luleå, som hade ett utökat kursinnehåll av bland annat personlig 
utveckling. Även marknadsföring av och presentation av lärlingsprogrammet 
stärkte rekryteringsarbetet.

Av de 46 utbildningsdeltagare som antogs till lärlingsprogrammet var det 
endast en som inte svarade upp mot de förväntningar som projektledning, 
utbildningssamordnarna och praktikföretag ställde gällande engagemang och 
vilja att gå utbildningen. Resterade åtta som inte fullföljde utbildningen 
avslutade utbildningen av eget intresse. Att så många utbildningsdeltagare
fick anställning efter utbildningens slut visade även på en lyckad rekrytering 
ur ett individuellt perspektiv. Vad gällande rekryteringsprocessen av 
utbildningstagare att döma förefaller det som att praktikföretagen till stor del 
använt en urvalsstrategi där matchning mellan person och organisation 
styrde urvalet.5. Med en sådan strategi var personliga egenskaper såsom 
social kompetens, attityd och motivation av vikt, vilket kändes igen i 
handledarnas redogörelser gällande rekryteringen. Huruvida en sådan 
strategi ger ett mer lyckat rekryteringsresultat är svårt att generellt säga 

5 Se Knocke, Drejhammar, Gonäs och Isaksson, 2003 
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någonting om, men i detta sammanhang verkade det förefalla som en 
fungerande metod.

7.5 Kursinnehåll och fördelning mellan teori och praktik 

En femte framgångsfaktor avsåg lärlingsprogrammets kursinnehåll och 
fördelning mellan teori och praktik. Att lärlingsprogrammets kursinnehåll 
svarade upp mot både utbildningsdeltagarnas och medlemsföretagens krav 
samt att det under utbildningen fanns en lämplig fördelning mellan teori- och 
praktikinriktade moment i utbildningen. 

Fördelningen mellan teoribaserad undervisning och arbetsplatsförlagd 
praktikundervisning har i lärlingsprogrammet varit lika, det vill säga 20 
veckor för vardera delen. Den teoribaserade undervisningen har varit 
uppdelad i en grundläggande del och en mer fördjupningsinriktad del. 
Övervägande handlade synpunkterna i detta sammanhang om en föreslagen 
förlängning av både grund- och fördjupningsutbildning. Speciellt 
svetsinriktningen var en av fördjupningsinriktningarna som ansågs kräva 
längre utbildningstid. Det som var svårt att ta ställning till var om längden på 
hela utbildningstiden bör förlängas eller om den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningstiden bör förkortas. Detta är aspekter som kan behöva mer 
ingående diskussioner kring.  

Den pedagogiska utformningen av utbildningen har varierat. De 
undervisningsmetoder som dominerat var dels klassrumsundervisning av 
mer traditionell karaktär med inslag av grupparbeten samt en 
undervisningsmetod som kan relateras till mästar- lärling förhållandet. Den 
sistnämnda undervisningsmetoden var därmed av karaktären där 
handledaren kan betraktas som en mästare som lär ut den kunskap och de 
färdigheter som utbildningsdeltagarna ska tillägna sig6. Gällande den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan undervisningen relateras till 
lärande knutet till en viss specifik yrkeskategori och arbetsplats7.
Lärandeprocessen kan därmed generellt beskrivas som en process där 
utbildningsdeltagaren började med lättare arbetsuppgifter som med tiden 
övergick till mer avancerade arbetsuppgifter. Huruvida denna process 

6 Se Nielsen och Kvale, 2000 
7 Se Lave och Wengers teorier (Nielsen och Kvale, 2000) 
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specifikt bedrivits till för gemene utbildningsdeltagare är svårt att redogöra 
för.

Värt att nämna i detta sammanhang avser synpunkterna på hanteringen av 
undervisningsmaterialet. Att i lugn och ro få ta del av teori- och 
undervisningsmaterial innan själva undervisningstillfället underlättar 
sedermera för inlärning, eftersom det då ges mer tid för att skapa de 
tankemönster av olika kunskapsdelar som anses som en viktig process vid 
inlärning8.

7.6 Praktikföretagens tid, resurs och kompetens 

En sjätte framgångsfaktor avser genomförandet av den arbetsplatsförlagda 
delen av undervisningen i form av tid, resurs och kompetens. Detta innebar 
konkret att praktikföretagen avsatte tid och resurs för handledning av 
utbildningsdeltagarna samt att handledaren hade den kompetens som 
krävdes för rätt typ av handledning.

Under intervjuer med handledarna upplevdes tidsbrist som en negativ aspekt 
av handledarna. Detta var dock inte något som kommenterats av 
utbildningsdeltagarna i lika stor utsträckning. En reflektion som gjordes av 
mig som utvärderare var att avsaknaden av synpunkter och kritik kring den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan bero på att 
utbildningsdeltagarna stod i beroendeställning till sina praktikföretag. De 
flesta utbildningsdeltagare ville få någon typ av anställning vid 
utbildningens slut och att inte i någon större utsträckning ge synpunkter och 
kritik kring praktiktiden kan därmed bottna i en rädsla hur kritik kunde 
uppfattas.

Att ge synpunkter och kritik i utbildningssammanhang är något som vi alla 
har mer erfarenhet av eftersom utvärdering inom skolans värd är vanligt 
förekommande. Hur synpunkter och kritik ges inom en arbetsplats är inte 
lika vanligt men nog så viktigt, speciellt eftersom det i detta sammanhang 
avser ett lärlingsskap där lärandet av ett yrke ligger i fokus. Huruvida mina 
reflektioner stämmer överens med utbildningstagarnas syn är svårt att säga. I 
överlag var alla utbildningsdeltagare mycket positiva över sin utbildning, 
inklusive sin praktiktid.  

8 Se Säljö, 2000 samt Döös, 1997 
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7.7 Jämställdhet, kön och könsmönster i arbetslivet  

En sjunde framgångsfaktor avsåg jämställdhet, kön och könsmönster i 
arbetslivet. Detta innebar att det efter projektets slut borde finnas en större 
förståelse för och kunskap om jämställdhet och könsmönster i arbetslivet 
bland utbildningsdeltagare och Evonets medlemsföretag. 

För utbildningsdeltagare inom lärlingsprogrammet och 
ledarutvecklingsutbildning samt för handledare av praktikverksamheten kan 
det skönjas en ökad förståelse för jämställdhet, kön och könsmönster i 
arbetslivet. Det är därmed svårt att uttala sig något om det skett någon 
djupare förändring av synen på kvinnor inom industrin rent generellt.

Hur vi ser på kön och hur våra attityder kring kön visar sig i våra 
grundläggande antaganden och värderingar om vad som är normalt och 
självklart. Detta avspeglar sig även i våra beteenden, vilket innebär att det 
medvetet eller omedvetet sker ”saker” för att hålla kvinnor och män, manligt 
och kvinnligt åtskiljt. Att röra om i denna könsordning kan därmed vara 
lättare sagt än gjort. För att en förändring av attityder ska ske på 
verksamhets- eller på organisationsnivå krävs ofta en rejäl strukturell och 
kulturell förändring av organisationen för att denna ska anses mer jämställd 
och könsintegrerad. Inom Evonet Kompetensprojekt har det inte funnits 
resurser för någon större organisatorisk förändring av medlemsföretagens 
verksamheter. I projektet har man därmed inte heller försökt synliggöra eller 
medvetandegöra vilka strukturer och mönster som funnits på respektive 
medlemsföretag. Med detta innebär inte att det inte ansetts som viktigt utan 
det har inte ingått i projektplanen att utföra något sådant arbete.

Med Evonet Kompetensprojekt har ett första steg tagits för att uppnå en 
större förståelse för samt kunskap om jämställdhet, kön och könsmönster i 
arbetslivet, men där fortsatt arbete kring dessa frågor måste ske på Evonets 
medlemsföretag. Att återuppta det kvinnliga nätverket kan även vara ett 
viktigt angreppssätt inför fortsatt arbete.   
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8 Vad kan vi lära oss av Evonet Kompetensprojekt? 

Jag har kallat denna rapport för Hälften kvinnor hälften män för att betona 
bakgrunden till projektet där huvudprojektledarens egna ord ”varför ska vi 
bara välja på halva arbetsmarknaden” lämnat ett bestående intryck. Med 
tanke på de erfarenheter som kan göras av Evonet Kompetensprojekt är det 
tre aspekter som jag speciellt vill uppmärksamma inför fortsatt arbete.  

8.1 Ett starkt projektledarskap en förutsättning för ett lyckat resultat 

I Evonet Kompetensprojekt har det sedan projektstart funnits en 
projektledare med ett stort personligt engagemang och en stor drivkraft. Det 
har under hela projekttiden funnits en sorts positiv ”anda” kring 
jämställdhetsaspekten i projektet och kring de kvinnliga 
utbildningsdeltagarna som i sig verkat som en stor drivkraft i strävan att 
förändra synen på kvinnor och mäns arbete inom verkstadsindustrin. 
Projektledaren har haft en nära kontakt med bland annat 
utbildningsdeltagare, handledare och kontaktpersoner på Evonets 
medlemsföretag, vilket skapat ett stort förtroende dem emellan. 
Projektledaren har även på ett tydligt sätt bedrivit kvalitetssäkring av 
arbetsprocessen i projektet, vilket var av stor vikt för administreringen och 
styrningen av projektet.

Ett drivande och engagerat projektledarskap kan således betraktas som en 
viktig förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat. Ett lyckat resultat i den 
bemärkelse att det skett en aktiv och strukturerad rekrytering av kvinnor, 
vilket resulterade i ca 50 % kvinnliga utbildningsdeltagare i 
lärlingsprogrammet. Detta kan i industrirelaterat 
yrkesutbildningssammanhang ses som en stor bedrift. Att 70 % målet även 
uppfylldes gällande antal anställningar 90 dagar efter lärlingsprogrammets 
slut kan även betraktas som ett lyckat resultat av projektarbetet.

8.2 Planering och kommunikation är svårt 

Att för första gången försöka sy ihop en lärlingsutbildning för 47 
utbildningsdeltagare som valde mellan åtta parallella yrkesfördjupningar, 
fördelade på sju olika företag, på två olika orter krävde stor planering och ett 
stort tålamod. Jag har inte räknat ut hur många lärare och handledare 
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sammanlagt som var inblandad i utbildningen men de är många. Snabbt 
inser man att det krävs ett stort maskineri för att hålla allt detta igång. Vad 
händer om en lärare är sjuk? Vad gör man när en lärares pedagogiska 
erfarenhet inte räcker till? Vad händer med utbildningsdeltagaren om det blir 
driftstopp i produktionen? Det fanns mycket som kunde ”strula” och skapa 
irritation vilket några av utbildningsdeltagarna också har påpekat under 
intervjuerna. Men jag anser trots detta att projektledaren och 
utbildningssamordnarna under arbetets gång tagit till sig av kritiken och har 
försökt att bli bättre på att kommunicera både mellan varandra och med 
utbildningsdeltagarna. Även för projektledaren och utbildningssamordnarna 
har det pågått en lärandeprocess där båda parter har lärt sig mycket av 
varandra under utbildningens gång. Utbildningsdeltagarnas synpunkter på 
brister i utbildningen har tagits på allvar och upplevda problemen har i de 
flesta fall lösts på bästa sätt. En fråga att beakta till nästa lärlingsprogram är 
dock om inte antalet utbildningsdeltagare och yrkesinriktningar kan minskas 
ner för att undvika komplexiteten av planering och styrning.  

8.3 Jämställdhetsarbete är en utmaning 

Att förändra könsbundna attityder var en av ambitionerna med projektet och 
jag kan inte uttala mig om Evonet Kompetensprojekt lyckats med denna bit 
fullt ut. Att förändra attityder tar lång tid och det är svårt att mäta och fånga 
upp attitydförändringar. Inom Evonet har ett första steg tagits i rätt riktning 
och arbetet har kommit en bit på vägen. Det största jämställdhetsarbetet 
börjar egentligen nu ute på Evonets medlemsföretag. Det är där som det 
fortsatta arbetet måste ske det vill säga att arbeta mer på djupet med att bryta 
invanda könsmönster och se till att de kvinnor som nu anställts i företagen 
vill och får möjligheten att jobba kvar. Visionen för Evonet företagen var 
och är fortfarande att det ska råda en jämn könsfördelning på Evonets 
medlemsföretag det vill säga hälften kvinnor och hälften män, vilket innebär 
att mycket arbete kvarstår. Att fortsätta utveckla arbetet i det kvinnliga 
nätverket är också en viktig del i detta fortsatta arbete.
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