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Förord

Under hösten 2003 fick Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads univer-
sitet, en förfrågan om att genomföra en utvärdering av projektet "Män till högskoleutbildning".
Detta s.k. brytprojekt har bedrivits vid arbetsförmedlingen i Hagfors/Munkfors sedan våren
2002.

Brytprojekt har förekommit runt om i landet under många år och syftar till att söka bryta den
svenska könssegregerade arbetsmarknaden. I det aktuella fallet handlar det om att förmå män att
välja högskoleutbildningar inom områden där män är underrepresenterade. Det finns flera skäl
till att Cerut valt att ta sig an detta projekt. Ett skäl är att bruksorternas arbetsmarknad varit
ytterst traditionell vad gäller könsmönster, ett annat skäl är den låga andelen akademiskt utbil-
dade. Vi vill genom uppdraget öka kunskapen om en del av de mekanismer som ligger bakom
dessa mönster och samtidigt undersöka vägar till förändring. Ytterligare ett skäl är att skaffa fler
erfarenheter av utvärderingar och därvid pröva olika metoder.

Cerut har för uppdraget anlitat projektassistent Ulrika Jansson, som genomfört föreliggande
studie. Vi vill framföra vårt tack till de projektdeltagare som ställt upp för intervjuer. Vi vill
också tacka ansvariga projektledaren vid länsarbetsnämnden Helena Strandberg samt
projektledarna Marina Pettersson och Kerstin Bergman och övrig personal på arbetsförmedlingen
i Hagfors/Munkfors för all hjälp i samband med utvärderingen.

Karlstad i januari 2004

Sune Berger
Professor, föreståndare för Cerut
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1 Inledning

På arbetsförmedlingen i Hagfors/Munkfors pågår sedan våren 2002 ett projekt där arbetslösa
män uppmuntras att påbörja högskolestudier inom områden som traditionellt förknippas med
kvinnor (exempelvis omsorg och utbildning). Projektet har sin utgångspunkt i Arbetsmark-
nadsverkets (AMV) så kallade brytverksamhet som syftar till att bryta den könssegregerade
arbetsmarknaden genom att bland annat försöka bryta upp enkönade yrken och arbetsplatser.
Könssegregeringen på den lokala arbetsmarknaden i Hagfors och Munkfors kommuner har
ibland beskrivits och förklarats utifrån vad som brukar kallas bruksmentalitet eller bruksanda.
Kulturgeografen Gunnel Forsberg skriver i Bruksandan - hinder eller möjlighet att:

Männens roll i bruksorterna har ansetts vara att exploatera och förädla de fysiska
naturresurserna; att bryta och omforma materien. Kvinnornas roll har istället varit
att restaurera och återskapa de mänskliga resurserna, att vårda och ge omsorg till
individerna samt att förse dem med de fysiska och själsliga förnödenheterna.

Den traditionellt könsmässiga arbetsdelningen i Hagfors- och Munkforsregionen har förändrats i
viss mån men uppvisar idag ändå likheter med bruksandans könskontrakt. Männen arbetar fortfa-
rande framförallt inom tillverkningsindustrin och kvinnorna inom vård och omsorg trots att det
inte finns några formella hinder för män och kvinnor att göra gränsöverskridande yrkesval.
Forskning visar att könsmönster upprätthålls och återskapas i högre grad än de bryts. Men även
om könsmönstren är motståndskraftiga när det gäller förändringar är de i ständig omvandling och
fullt möjliga för människor att omskapa och förändra. Brytprojektet ”Män till högskoleutbild-
ning” på arbetsförmedlingen i Hagfors/Munkfors har uppmärksammats och betraktas utifrån
AMVs kvantitativa mått som lyckosamt i och med att flera av männen under projekttiden har
påbörjat eller sökt högskoleutbildning inom utbildningsområden där män är underrepresenterade.
En övervägande del av männen i brytprojektet har tidigare arbetat inom yrken och branscher som
betraktas som typiska för män, men är nu alltså på väg mot yrken som traditionellt förknippas
med och antalsmässigt domineras av kvinnor.

Hur kommer det sig att männen i projektet går från att ”bryta och omforma materien” inom
typiska mansyrken till att ”vårda och ge omsorg” som betraktas som typiskt kvinnliga yrkesom-
råden? Innebär det att den metod som används i projektet möjliggör brytandet? Vilka erfarenhe-
ter av metoden har de deltagande männen?

1.1 Uppdraget

Uppdraget som ställts till Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut) vid Karlstads
universitet består i att utvärdera brytprojektet ”Män till högskoleutbildning” som sedan våren
2002 drivs vid arbetsförmedlingen Hagfors/Munkfors. Projektet syftar i första hand till att finna
metoder att få fler män boende i Hagfors och Munkfors kommuner att välja högskoleutbildning
inom utbildningsområden där män är underrepresenterade. Dessutom finns ett par målsättningar
med projektet som med kvantitativa mått innebär att 10-15 män påbörjar utbildning enligt ovan
och som med kvalitativa mått innebär att ”befrämja tillväxten inom kommunerna då arbetsgi-
varna erhåller högskoleutbildad arbetskraft som motsvarar behovet”.
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1.2 Utvärderingens karaktär och syfte

Utvärderingar kan utföras på en mängd olika sätt. En utvärdering kan säga något om hur värde-
fullt ett projekt eller en verksamhet är i något avseende men innehåller ibland endast en beskriv-
ning av verksamheten eller projektet utan ett värderande inslag. I båda fallen gör man jämförel-
ser mellan verkligheten och något ideal. Olika utvärderingsmodeller inbegriper olika normer för
hur ideal och realitet skall avbildas och hur jämförelser dem emellan skall se. Något förenklat
kan man tala om två olika typer av utvärderingar, mål- eller målfria, där målmodellen kanske är
den vanligaste. Genom målutvärderingar kan man uttala sig om effektivitet och produktivitet i en
verksamhet då effekten av gjorda insatser/medel värderas gentemot målet/målen. Man utgår
alltså från definierade och artikulerade mål för att sedan jämföra dem (ofta kvantitativt) med en
observerad verklighet. Om mätbara resultat eller effekter fokuseras i målmodellen så är det
istället upplevelser och erfarenheter som ligger till grund för den målfria utvärderingen. I den
målfria utvärderingen, som ofta är processinriktad och utvecklingsorienterad, är det själva skeen-
det i en verksamhet eller i ett projekt - utifrån ett deltagar- eller konsumentperspektiv, som
fokuseras. Syftet är ofta att kvalitativt beskriva och klarlägga orsaker till framgångar och miss-
lyckanden genom att studera både avsedda och oavsedda effekter (Åberg 1990).

Det övergripande syftet med föreliggande utvärdering är att beskriva brytprojektets metoder och
deltagarnas erfarenheter av det samma. Jag kommer att i första hand beskriva metodprocessen
och deltagarnas erfarenheter och upplevelser men jag kommer också att beskriva och problemati-
sera projektets måluppfyllelse varför man kan betrakta utvärderingen som en kombination av de
båda ovanstående utvärderingstyperna. Jag avser dessutom att klarlägga eventuella oavsedda
effekter av projektet samt i viss mån redogöra för den kontext som villkorar projektet.

I rapporten avser jag att besvara följande frågeställningar:

 - Hur ser den metod ut som används i projektet ”Män till högskoleutbildning”?
 - Vilka erfarenheter och upplevelser har de deltagande männen av projektet?

Syftet anser jag är i linje med uppdragsgivarens (Arbetsförmedlingen Hagfors/Munkfors).

1.3 Disposition

Rapporten består av sex avsnitt. Efter detta introducerande avsnitt med uppdrag samt
utvärderingens karaktär och syfte följer, i avsnitt 2, bakgrund och tidigare forskning om bryt-
projekt. I avsnitt 3 redogörs kortfattat för den könssegregerade arbetsmarknaden och det köns-
uppdelade utbildningssystemet, bland annat med exempel från regionen Hagfors-Munkfors.
Vidare redogör jag för metod och genomförande i avsnitt 4. Brytprojekten och dess metodologi
presenteras i avsnitt 5 utifrån en indelning som jag redogör för i metodavsnittet. Jag avslutar
rapporten med en diskussion bland annat om huruvida brytprojektet och dess metod kan vara
användbart för andra arbetsförmedlingar.
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2 Bakgrund och tidigare forskning

2.1 Brytverksamhet

Sedan ett tiotal år tillbaka har Arbetsmarknadsverket (AMV) av riksdag och regering årligen
anvisats särskilda medel för projektverksamhet i syfte att bryta den könsuppdelade arbetsmark-
naden. De så kallade brytprojekten är en del av det arbetsmarknadspolitiska jämställdhets-
uppdraget och den övergripande målsättningen är att ta tillvara alla människors kompetens
oberoende av kön. I Riktlinjer för brytverksamheten budgetåret 2004 skriver man att ”män och
kvinnor skall behandlas lika och ges lika möjligheter till arbete eller insatser som kan leda till
arbete”. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) ansvarar för brytverksamheten genom tilldelning av
medel, uppföljning och återrapportering till regeringen (AMS 2000).

Brytverksamheten organiseras i olika projektområden. Under 2003 och 2004 prioriterar AMS
områdena mainstreaming, könsperspektiv i vägledning, projekt riktade till män och teknikan.
Brytprojektet i Hagfors/Munkfors tillhör området projekt riktade till män och om det skriver
AMS i sina riktlinjer att:

Det råder stor efterfrågan på arbetskraft inom kvinnodominerade områden som
vård och omsorg. /.../ AMS uppmuntrar alla länsarbetsnämnder att arbeta med att
motivera män till yrkesval inom dessa och andra kvinnodominerade yrkesområden,
t.ex genom ”uppstartsprojekt” för beprövade brytmetoder, nya projekt inom yrkesområden
där brytmetoder inte har utvecklats ännu eller genom att fortsätta och intensifiera det
arbete med mäns otraditionella yrkesval som redan bedrivs i ordinarie verksamhet.

Som framgår av citatet ovan bedrivs jämställdhetsarbete även i den ordinarie verksamheten. En
mainstreamingstrategi ligger till grund för all verksamhet inom AMV, det vill säga ett jämställd-
hetsperspektiv skall prägla verksamheten.

1973 initierades de första brytprojekten i Sverige av Delegationen för jämställdhetsforskning. De
kan betraktas som ett resultat av den för tiden aktualiserade politiska målsättningen om att kvin-
nor och män skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom såväl yrkeslivet som
inom andra områden. Projekten riktades i första hand till kvinnor med syfte att motivera
otraditionella yrkesval, främst inom industrin, men också för att bredda kvinnors arbetsmarknad
(Forsberg och Gunnarsson 1985). Män deltog också i de initiala brytprojekten, om än i något
mindre utsträckning än kvinnorna. Männen stimulerades då i första hand att söka arbete inom
vården (SOU 1976:71). Statliga medel för olika typer av jämställdhets- och brytprojekt har man
kunnat ansöka om sedan mitten av 1980-talet men sedan 1993/94 har AMV, som jag redan
nämnt, årligen anvisats särskilda brytmedel för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden
(det externa uppdraget) och för att öka kunskapen om jämställdhet hos den egna personalen (det
interna uppdraget).

2.2 Tidigare forskning

Flera hundra olika brytprojekt har bedrivits med hjälp av stöd från brytmedel och dessa har
resulterat i ett otal rapporter och utvärderingar bland annat som en följd av AMS krav på åter-
rapportering. Utvärderingarna har något olika utgångspunkter men mycket förenklat kan man
ändå säga att de i första hand handlar om metodutveckling i någon form. I Riktlinjer för bryt-
verksamheten budgetåret 2004 framgår att medel till nya projekt som arbetar med att utveckla
metoder kommer att minska. AMV vill istället ta vara på och tillämpa de utvecklade metoder
som redan finns.
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I flera av tidigare brytutvärderingar konstateras att brytprojekten har blivit ”bryta arbetslöshets-
projekt” och inte”bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden” projekt. Detta framkommer
bland annat i rapporten 1999 års Brytprojekt - AMV:s särskilda insatser för att bryta den köns-
uppdelade arbetsmarknaden där 77% av de män som under perioden 1999-2001 deltog i olika
typer av brytprojekt efter utbildningen ändå inte kom att byta yrke utan att de i första hand sökte
sig till och fick anställning i samma yrke som innan de deltog i brytprojektet. Utifrån AMVs mål
att minska arbetslösheten kan utbildningsinsatsen betraktas som lyckad men utifrån brytmålet så
är det ett mindre lyckat resultat.

Målkonflikter inom AMV diskuterar Ann Bergman och Katarina Schough i Brytande handling -
betraktelser av förändringens villkor vid en arbetsförmedling. Deras studie är ett exempel på
forskning om effekter av små men systematiska förändringar av handlingsmönster avsedda att
bryta könsmönster. I studien uppmärksammas alltså olika målkonflikter som exempelvis den
mellan AMVs mål att snabbt minska arbetslösheten kontra det långsiktiga målet att bryta den
könsuppdelade arbetsmarknaden. Man kan fråga sig vilket mål AMV och olika arbetsförmed-
lingar prioriterar. Bergman och Schough menar ”att ta ansvar för att bryta könsmönstren i hela
arbetslivet faller utanför arbetsförmedlingens möjlighetsram och verksamhet” (ibid s68).

I tidigare forskning om brytprojekt har man uppmärksammat att projekten inte nämnvärt har
bidragit till att könssegregeringen i och mellan yrken har förändrats eller försvunnit. Projektidén
bygger på en föreställning om att när män och kvinnor uppbär samma utbildning och position på
enskilda arbetsplatser så kommer de att bli jämställd och likvärdig arbetskraft. Sociologerna
Gunilla Fürst (1985), Gerd Lindgren (1985) och Berit Åberg (2001) synliggör emellertid genom
sin forskning om könsstrukturer på den svenska arbetsmarknaden att det är svårt för kvinnor och
män att arbeta med likartade arbetsuppgifter på arbetsplatser och i yrken där endera könet
antalsmässigt är fler. Trots samma utbildning och position på arbetsplatsen uppstår i regel en
arbetsuppdelning där kvinnor erhåller de lägst värderade och monotona uppgifterna (Fürst 1985)
och där kvinnor inte accepteras som likvärdiga kollegor utan styrs in i typiska kvinnoroller
(Lindgren 1985). Det förekommer också att kvinnor som genom brytprojekt börjar arbeta på
mansdominerade arbetsplatser slutar sina anställningar på ett tidigt stadium. Arbetsdelning
(intern könssegregering) uppträder på såväl mans- som kvinnodominerade arbetsplatser även om
arbetsdelningen inte blir lika tydlig när män bryter in på kvinnodominerade arbetsplatser (Åberg
2001). Män visar sig vara mindre intresserade av att släppa in kvinnor på sina arbetsplatser än
kvinnor i motsatt position. Män välkomnas i allmänhet av kvinnor på kvinnodominerade arbets-
platser även om manliga brytare också kan mötas av visst motstånd.

Forskning om könsmönster i arbetslivet påvisar skillnader mellan könen inom en rad olika frågor
ändå konstaterar Lena Pettersson i artikeln ”Genus och arbete: vad berättar forskningen från
1990-talet?” att trots att kunskapen om den könsuppdelade svenska arbetsmarknaden är stor, så
har inga större förändringar skett. De mest aktuella och nypublicerade forskningsresultaten på
området skiljer sig inte mycket från de studier som bedrevs på 1970- och 80-talen. Kvinnor och
män verkar ännu på olika arenor och i olika positioner.

2.3 Kvinnligt eller manligt?

Könsarbetsdelningen bygger på föreställningar om vad som är kvinnligt och/eller manligt. Före-
ställningar om egenskaper och kvalifikationer som uppfattas som typiskt kvinnliga eller manliga
ligger till grund för att yrken benämns som kvinno- eller mansyrken. Det innebär bland annat att
när en viss kvalifikation eller egenskap efterfrågas på en arbetsplats så är efterfrågan i regel
bunden till en person av ett bestämt kön. Människors föreställningar om kvinnliga och/eller
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manliga arbetsuppgifter eller yrken varierar över rum och tid. Vad som betraktas som en typiskt
manlig arbetsuppgift behöver alltså inte komma till samma uttryck i exempelvis Hagfors och
Munkfors som i Stockholm eller på någon annan plats. Det är vidare sannolikt att typiskt  man-
liga arbetsuppgifter betraktas på ett något annorlunda sätt i dagens Hagfors och Munkfors än vad
som var fallet under järnbrukens glansdagar eller under någon annan tid.

Föreställningar om vad som är kvinnligt och /eller manligt varierar alltså i olika tider, på olika
platser och i olika rum. I geografisk forskning med könsperspektiv utgår man från att våra hand-
lingar och föreställningar om världen är positionerade, det vill säga de är formade och hopkopp-
lade med den plats där vi verkar. Dessutom formas platsen eller rummet av våra handlingar - kön
och plats är således ömsesidigt skapade (Forsberg 2003). När jag i nästa avsnitt kortfattat redo-
gör för könsmönster på arbetsmarknad och i utbildning beskriver jag därför även den lokala
arbetsmarknaden och i någon mån utbildningsnivån i Hagfors och Munkfors kommuner.

3 Könsmönster på arbetsmarknad och i utbildning

Brytprojekt är som jag tidigare har nämnt ett resultat av den jämställdhetsinriktade arbetsmark-
nadspolitik som förs i Sverige och i övriga Norden. Det övergripande syftet är att bryta den
könssegregerade arbetsmarknaden och därför vill jag beskriva den samma och samtidigt mycket
förenklat visa hur den kommer till uttryck i Hagfors och Munkfors kommuner. Vidare kommer
jag att beröra det könsuppdelade utbildningssystemet och visa hur utbildningsnivån ser ut i de
två kommunerna.

3.1 Den könssegregerade arbetsmarknaden

I Sverige befinner sig kvinnor och män i lönearbete i ungefär lika stor omfattning. Enligt Statis-
tiska centralbyrån (2002) arbetade 79 procent av kvinnorna och 84 procent av männen i åldrarna
20-64 år 2001. Kvinnor innehar dock fler långa eller korta deltidstjänster än män vilket bland
annat är ett uttryck för att kvinnor i större utsträckning än män har huvudansvar för hem och
familj (barn) (SOU 1998:6). År 2001 var 33 procent av alla kvinnor i åldern 20-64 år sysselsatta
på deltid, motsvarande siffra för männen var 8 procent (SCB 2002).

Horisontell könssegregering kommer till uttryck genom att yrken och branscher i stor utsträck-
ning befolkas antingen av kvinnor eller män. Kvinnor arbetar framförallt inom utbildning, vård
och omsorg det vill säga inom sektorer som betraktas som kvinnliga och där de arbetar tillsam-
mans med andra kvinnor. Män arbetar inom industri och privat tjänstesektor det vill säga inom
branscher som traditionellt betraktas som manliga och där män arbetar tillsammans med andra
män (SOU 1998:6). Utifrån kvantitativa mått visar det sig att den horisontella könssegregeringen
i Sverige har minskat något sedan 1960-talet. Det finns idag inga yrken som till hundra procent
är mans- eller kvinnodominerade1 ändå är det bara knappt tjugo procent av arbetskraften som
arbetar i yrken som har en jämn könsfördelning, det vill säga där andelen kvinnor respektive män
är fyrtio till sextio procent eller jämnare (kvantitativ jämställdhet)(SCB 2002). Dessa yrken är
bland andra gymnasielärare i allmänna ämnen med 54 procent kvinnor och 46 procent män samt
revisorer (med flera) med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Med begreppet vertikal köns-
segregering beskriver man kvinnors och mäns positioner inom arbetsorganisationens hierarkier.
Generellt finner man kvinnor längst ner och i mitten av organisationen medan män

____________________________
1 Det mest kvinnodominerade yrket är kontorssekreterare/läkarsekreterare med 99 procent kvinnor och 1 procent
män. Bland lastbils- och långtradarförare är det 99 procent män och 1 procent kvinnor (SCB 2002)
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återfinns på mellannivå och i toppen. Ojämlikheten mellan könen är omfattande såväl utifrån den
vertikala som hierarkiska segregeringen. Exempelvis är antalet kvinnliga chefer inom privat
sektor, i förhållande till manliga, litet. Andelen kvinnor som är chefer inom offentlig sektor är
större men totalt av alla chefer inom såväl offentlig som privat sektor är 23 procent kvinnor och
77 procent män (SCB 2002).

Det finns många olika arbetsmarknadsteoretiska förklaringsansatser till könssegregeringen på
arbetsmarknaden. Dessa är dock ganska omfångsrika och komplexa varför jag på grund av
uppdragets karaktär avstår från att redogöra för dessa.

3.1.2 Den lokala arbetsmarknaden i Hagfors och Munkfors kommuner2

Den lokala arbetsmarknaden i Hagfors- och Munkforsregionen kan traditionellt beskrivas som en
bruksmiljö där järnet utgör grunden för kommunernas näringsliv och där två stora privata arbets-
givare dominerar. Uddeholm Strip Steel AB respektive Uddeholm Tooling AB är tillsammans
med Munkfors och Hagfors kommuner de största arbetsgivarna i regionen. Nedan följer två
tabeller i vilka man kan utläsa hur förvärvsarbetande män och kvinnor fördelar sig inom olika
näringsgrenar i respektive kommun.

Tabell 1: Förvärvsarbetande befolkning i Hagfors kommun fördelad på näringsgren och kön,
2001. Procent.
______________________________________________________________________________

Kön Jord- och skogs- Tillverknings-   Privat dom. Offentlig dom. Ej spec.
bruk, fiske industri        tjänster          tjänster verksamhet

______________________________________________________________________________________________
Män     4,2 43,6 39,4    10,7     2,1

Kvinnor     1,7 8,2 28,5    59,1     2,4
_________________________________________________________________________________
Källa: www.h.scb.se/kommunfakta/pdf/1783s4.pdf

Tabell 2: Förvärvsarbetande befolkning i Munkfors kommun fördelad på näringsgren och kön,
2001. Procent.
______________________________________________________________________________________________

Kön Jord- och skogs- Tillverknings-   Privat dom. Offentlig dom. Ej spec.
bruk, fiske industri        tjänster tjänster verksamhet

______________________________________________________________________________________________

Män     1,5 59,5 27,2 10,6 1,2

Kvinnor     0,0 18,3 25,2 55,5 1,0
______________________________________________________________________________________________
Källa: www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm

________________________________
2 Hagfors kommun består av fem församlingar: Ekshärad, Gustav Adolf, Hagfors, Norra Råda och Sunnemo.
Hagfors är Värmlands läns näst största kommun med landarealen 1834 km och ett invånarantal på 13 797 personer
varav 6938 är män och 6859 är kvinnor. Befolkningstätheten i kommunen är ca 7,5 inv./km. (samtliga siffror är från
31 december 2002).
Munkfors kommun består av två församlingar: Ransäter och Munkfors. Munkfors är en liten kommun med sina 142
km (landareal). Invånarantalet var den 31 december 2002 4086 varav 2039 var män och 2047 var kvinnor.
Befolkningstätheten i kommunen är ca 28,7 inv./km. (www.regionfakta.com)
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Som framgår av tabellerna verkar kvinnor och män i Hagfors- och Munkforsregionen till stor del
inom för könet traditionella sektorer. Övervägande del av männen i båda kommunerna arbetar
inom tillverkningsindustrin medan en övervägande del av kvinnorna arbetar inom den offentliga
sektorn. Endast cirka tio procent av männen i såväl Hagfors som Munkfors arbetar inom den
offentliga sektorn dit männen i brytprojektet i första hand är på väg (även om privata företag
också i vis mån kan erbjuda arbeten inom de yrken som brytmännen strävar efter).

Den lokala arbetsmarknaden i Hagfors och Munkfors var inte särskilt gynnsam under stora delar
av 1990-talet. Arbetslösheten är och har varit ett stort problem i de två kommunerna under en
längre period. När man räknar samman män och kvinnor som är både öppet arbetslösa och
sysselsatta i arbetsmarknadsprogram år 2002 är andelen i Hagfors 8,9% och i Munkfors 9,2%.
Motsvarande siffror för länet är 6,8% och för hela riket 5,4%. När man jämför andelarna kvinnor
med män så är män i högre utsträckning såväl öppet arbetslösa som sysselsatta i någon form av
arbetsmarknadsprogram, i båda kommunerna.

3.2 Det könsuppdelade utbildningssystemet

Högskoleutbildning var under stora delar av 1900-talet en manlig angelägenhet. Statliga läroverk
öppnades för flickor 1927 men först 1981 kom kvinnor i lika stor omfattning som män att gå
vidare till traditionell högskoleutbildning. Idag är det fler kvinnor än män som studerar på hög-
skolor och universitet även om könsskillnaderna i utbildningsnivå är relativt liten. Köns-
olikheterna gäller istället utbildningsinriktning. I gymnasieskolan väljer pojkar teknik och indu-
stri/hantverkslinjer medan flickor väljer vård och omsorg i sådan omfattning att ett stort antal
gymnasieinriktningar i stort sett är enkönade. Könssegregeringen följer samma mönster på
högskolenivå även om många traditionella utbildningslinjer numer inte helt domineras av endera
könet (Jonsson 1997).

Forskning visar att den sociala bakgrunden har betydelse för valet att skaffa sig en högskoleut-
bildning. Hur stor betydelse bakgrunden har diskuteras dock. Thomas Blom (1996) hävdar att
ungdomar påverkas starkt av sin sociala bakgrund vilket gör att de väljer utbildning och yrke
inom föräldrars eller andra närstående personers yrkesområden. Jan O. Johansson (1997) hävdar
däremot att det sambandet är svagt. Studier visar också att barn från arbetarhem oftare väljer
kortare utbildningar än barn från akademikerhem. Vidare har kvinnor i samtliga socialgrupper
alltså högre övergång till högskoleutbildning än män.

3.2.1 Högre utbildning i Hagfors och Munkfors kommuner

I Hagfors och Munkfors kommuner saknas en utbildningstradition. Högskoleutbildning har inte
varit (är) nödvändig för att erhålla arbete inom kommunerna. Andelen högutbildade män i ålders-
gruppen 20-64 år uppgår i Hagfors till 12% och i Munkfors till 11% att jämföra med länet där
22% har någon form av eftergymnasial utbildning och hela riket där andelen är mer än det
dubbla, 27% (se tabell 3). Fler kvinnor än män har högre utbildning i Hagfors och Munkfors. Av
kvinnorna i åldern 20-64 år boende i Hagfors och Munkfors kommuner har 19% någon form av
eftergymnasial utbildning. Genomsnittet för kvinnorna i Värmlands län är 29% och i hela riket
33% (se tabell 4).
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Tabell 3: Utbildningsnivå bland män i åldersgruppen 20-64 år.
______________________________________________________________________________

Utbildningsnivå Munkfors Hagfors Länet Riket
______________________________________________________________________________

Folk-/grundskola 24% 25 % 21% 20%
Gymnasium högst 2 år 35% 41% 34% 29%
Gymnasium mer än 2 år 29% 21% 22% 21%
Eftergymnasial mindre än 3 år 6% 7% 12% 13%
Eftergymnasial 3 år eller mer 5% 5% 10% 14%

______________________________________________________________________________
Källa: http://www.regionfakta.com/varmland/Hagfors/Kap 07/k01 1762.htm

Tabell 4: Utbildningsnivå bland kvinnor i åldersgruppen 20-64 år.
______________________________________________________________________________

Utbildningsnivå Munkfors Hagfors Länet Riket
______________________________________________________________________________

Folk-/grundskola 21% 21% 17% 17%
Gymnasium högst 2 år 38% 39% 34% 30%
Gymnasium mer än 2 år 21% 21% 18% 19%
Eftergymnasial mindre än 3 år 11% 10% 15% 16%
Eftergymnasial 3 år eller mer 8% 9% 14% 17%

______________________________________________________________________________
Källa: http://www.regionfakta.com/varmland/Hagfors/Kap 07/k01 1762.htm

När Daniel Karlsson beskriver omvärldsfaktorer och framtidsutsikter i Hagfors och Munkfors
kommuner i rapporten Den förberedde överlever! framkommer att kompetensbehovet (både det
samtida och framtida) i regionen är en central fråga. De intervjuade företagarna tror att regionen
särskilt i framtiden kommer att lida arbetskraftsbrist på alla kompetensnivåer. Karlsson noterar
samtidigt det anmärkningsvärda i att flera företagare påstår att de inte alls känner något behov av
att rekrytera människor med högskolebakgrund. Thomas Blom (1996) påpekar även han att
många företagare i perifera regioner, som exempelvis Hagfors- och Munkforsregionen, själva
saknar högskoleutbildning och därför inte efterfrågar den formella kompetens som sådan utbild-
ning innebär. Vad innebär det för männen i brytprojektet? Och för Hagfors och Munkfors
kommuners kompetensbehov?
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4 Metod och genomförande

Att utvärdera ett projekt som har pågått under flera år är att blicka tillbaka och att på olika sätt
försöka samla in och systematisera den kunskap och de erfarenheter som finns i projektet. Pro-
jektet ”Män till högskoleutbildning” som utvärderas i denna rapport startade den 1 februari 2002
och beräknas vara avslutat den siste december 2004 vilket innebär att projektet i sin helhet tar
knappa tre år i anspråk. Brytprojektet ”Män till högskoleutbildning” ersätter ett tidigare bryt-
projekt på arbetsförmedlingen Hagfors/Munkfors kallat ”Män till utbildning”. Det projektet
pågick under perioden 1999-2001 och syftade till att öka andelen män i kommunal vuxenutbild-
ning. Arbetssättet och metoderna från projektet ”Män till utbildning” har även använts i bryt-
projektet ”Män till högskoleutbildning” varför det ibland framstår som ett och samma projekt.
Uppdraget för studien är att primärt beskriva det sistnämnda och aktuella projektet men jag
måste samtidigt ta hänsyn till och kortfattat beskriva de metoder som användes i det första pro-
jektet eftersom delrapporter och dylikt hela tiden refererar till det. Dessutom finns det män i det
aktuella projektet som även deltog i det första.

Empirin i rapporten är insamlad dels via dokumenterade erfarenheter och dels via intervjuer. Viss
projektrapportering till AMS har gjorts av projektledarna och det är dessa rapporter som tillsam-
mans med ytterligare information från projektledningen, det vill säga projektledarna och ansva-
rig arbetsförmedlingschef, ligger till grund för min beskrivning av projektet och dess metodo-
logi. Länsarbetsnämndens projektansvarige har också varit mig behjälplig vid insamlandet av
dokumenterade projekterfarenheter.

Vad beträffar männens erfarenheter och upplevelser av projektet och dess metodologi bygger
beskrivningarna av dessa på intervjuer. Männen i projektet informerades brevledes av projekt-
ledarna om att en utvärdering skulle göras och bjöds även in till ett möte med mig. Jag kontak-
tade sedan männen via telefon varvid vi enades om ett intervjutillfälle. Under ett par veckors tid
genomfördes sedan halvstrukturerade intervjuer med 12 av de 14 i projektet inskrivna männen.
Tio av intervjuerna genomfördes på arbetsförmedlingen i Hagfors, en på Karlstads universitet
och en på en skola i Munkfors. Med ett par undantag bandades intervjuerna som sedan delvis
skrivits ut. Männen informerades vid intervjutillfället om syftet med intervjun och föreliggande
rapport.

14 män var alltså inskrivna i projektet under tiden för utvärderingen (oktober/november 2003)
varav jag fått möjlighet att intervjua 12 män. Det innebär att två saknas i beskrivningen nedan.
Dessa tillhör den grupp av män som varit inskrivna i projektet sedan 2002 och tillhör således vad
jag fortsättningsvis kommer att kalla gruppen ”äldre”. Det visade sig nämligen vara så att olika
grupperingar av män har olika erfarenheter av projektet som bland annat skiljer sig åt utifrån när
de började i brytprojektet. De sju män som gick in i projektet under våren eller hösten 2002
benämns i nästa avsnitt som den ”äldre” gruppen medan de fem som började hösten 2003 be-
nämns som den ”yngre” gruppen (gränserna är något flytande för de män som kom in i projektet
hösten 2002 vilket gör att de ibland tillhör gruppen ”äldre” och ibland gruppen ”yngre”). Medel-
åldern i den ”äldre” gruppen är vidare högre än i den ”yngre” varför benämningarna även säger
något i det avseendet. Jag kommer att använda gruppindelningen vid de tillfällen när jag anser att
variationerna gällande förutsättningar, motiv och erfarenheter skiljer sig åt.
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När jag beskriver männens erfarenheter av projektet kommer jag att använda direkta citat mycket
sparsamt. Det gör jag därför att det inte skall vara möjligt att urskilja enskilda mäns kommenta-
rer då flera av männen uttryckte rädsla över att de skulle kunna identifieras. Flera av männen tog
upp arbetsförmedlingens kontrollfunktion, det vill säga det faktum att arbetsförmedlingen bland
annat kontrollerar arbetslöshetsförsäkringen genom vilken männen får sin försörjning. Flera av
männen upplevde även mig som en slags kontrollant varför jag fick viss information medan
bandspelaren gick och annan när den stängdes av. Jag har försökt att förhålla mig till denna
problematik genom att på ett övergripande sätt berätta vad jag anser vara relevant utifrån mina
frågeställningar.

Frågorna i den intervjuguide som användes var halvstrukturerade. Det innebär att intervjuerna
styrdes av ett antal frågeställningar men att frågornas ordningsföljd och ordalydelse inte var
bestämda i förväg utan anpassades efter den information som respondenterna (männen) gav
(Merriam 1994). Det övergripande syftet med intervjufrågorna var att få en uppfattning om
männens erfarenheter och reflektioner kring brytprojektet som sådant. Vissa bakgrundsuppgifter
såsom ålder, civilstånd, bostadsort (tidigare bostadsort), utbildning, tidigare yrken och arbetsplat-
ser, föräldrars yrken och eventuella högskoleutbildning, starttid för brytprojektet, tidigare erfa-
renheter av arbetsmarknadsåtgärder samt försörjning/finansiering under projekttiden behandlades
också.

När jag i nästa avsnitt beskriver och kommenterar brytprojektet ”Män till högskoleutbildning”
gör jag det på följande sätt. Jag har försökt att beskriva metoden utifrån olika ”moment” som
tillsammans bildar vad man kan kalla brytmetoden. Efter varje moment redogör jag för bryt-
männens erfarenheter och reflektioner kring det enskilda momentet innan jag kommenterar såväl
själva momentet som männens erfarenheter. I vissa av mina kommentarer kommer jag att mycket
kortfattat ta upp tidigare brytutvärderingars samlade erfarenheter eller annan forskning som är
relevant.
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5 Brytprojekten i Hagfors/Munkfors

I följande avsnitt presenteras det samlade resultatet. Inledningsvis beskriver jag kortfattat men
detaljerat det första brytprojektet på arbetsförmedlingen i Hagfors/Munkfors av anledningar som
jag uppgett i metodavsnittet. Sedan redogör jag för studiens huvudsakliga projekt ”Män till
högskoleutbildning” utifrån en indelning som även den presenterats i metodavsnittet.

5.1 ”Män till utbildning”

Projektet ”Män till utbildning” initierades efter att arbetsförmedlingen Hagfors/Munkfors konsta-
terat att det fanns alltför många lågutbildade män bland de arbetssökande på förmedlingen.

Under det första projektåret 1999 började man med att identifiera målgruppen (via AIS) vilket
snart visade sig vara problematiskt då kodsystemet gällande utbildningsnivå och typ av utbild-
ning inte var tillräckligt för att kunna kartlägga hela målgruppen. Projektledarna tog då hjälp av
kollegorna på kontoret för att ringa in målgruppen och ägnade dessutom själva mycket tid åt att
läsa daganteckningar för att få en korrekt bild av männens utbildningsnivå. Den identifierade
målgruppen om ca 100 personer kallades därefter till en gruppkartläggning med syfte att upprätta
en handlingsplan. De män som inte ville delta i gruppkartläggningen erbjöds individuella
kartläggningssamtal. Kallelsen till arbetsförmedlingen utformades som en personlig inbjudan där
den sökande erbjöds ett visst kartläggningstillfälle. Om inte detta tillfälle passade så erbjöds nya
tider, antingen till grupp- eller individuella kartläggningstillfällen, tills dess att samtliga i den
identifierade gruppen var kartlagda. Båda projektledarna deltog vid såväl gruppkartläggningen
som de individuella kartläggningarna eftersom man ville tydliggöra för de sökande att båda
projektledarna är informerade om varje enskild sökandes situation och önskemål utifrån devisen
att två personer lyssnar bättre än en.

Efter ett urval i den identifierade gruppen flyttades ansvaret för de sökande som kom att ingå i
projektet från ordinarie handläggare på förmedlingen till någon av projektledarna. Man startade
sedan med två vägledningsgrupper (åtta personer i varje) om tre heldagar samt en uppföljnings-
dag. Båda projektledarna deltog aktivt i olika gruppaktiviteter inom vägledningsgruppen där man
bland annat informerade utifrån olika typer av material. Vägledningsgrupperna förändrades
allteftersom eftersom man ville låta männen i grupperna ta ett större ansvar för sin egen situa-
tion. Detta kom till uttryck genom att grupper om åtta sökande delades upp i två grupper där den
ena gruppen på förmiddagen deltog i gruppaktivitet på arbetsförmedlingen och den andra utförde
eget arbete i hemmet eller i arbetsförmedlingens lokaler. På eftermiddagen skiftade man uppgif-
ter. Männen fick också hemuppgifter som exempelvis bestod av olika typer av tester. De sökande
som inte ville delta i gruppvägledningen erbjöds individuell vägledning. Efter vägledning i olika
former påbörjade männen en orienteringskurs som utformades i samarbete mellan projekt-
ledningen och utbildningsanordnaren Kunskapslyftet. Kursupplägget skräddarsyddes utifrån
gruppens (16 personer) behov och bestod bland annat av praktik och teoretiska studier. Delta-
garna hade möjlighet att dels välja vilka ämnen man ville prova på att läsa och dels välja praktik-
platser. Projektledarna var under 10-vekorskursen främst engagerade i uppföljningsdagar i
utbildningslokalen. På hösten 1999 startade ett antal män utbildning inom Kunskapslyftet.
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Under år 2 av projektet ”Män till utbildning” förändrades målgruppen efter initiativ av plats-
förmedlare på arbetsförmedlingen Hagfors/Munkfors och fackförbundet Byggnads. Målgruppen
kom att bestå dels av säsongsarbetslösa byggnadsarbetare och dels av de män som påbörjat
projektet 1999. Tillvägagångssättet i projektet var i stort detsamma förutom att väglednings-
gruppen förlades till slutet av orienteringskursen istället för i början som var fallet i projektets
första år. Efter genomförd orienteringskurs och gruppvägledning konstaterade man att
vägledningsgruppen trots allt borde ligga i början eftersom de sökande då får information som de
behöver för att arbeta vidare med sin egen process under orienteringskursens gång.

Under andra halvåret 2000 startades ytterligare en grupp där utbildningsanordnaren även fick
driva vägledningsgruppen (den individuella vägledningen kvarstod dock i arbetsförmedlingens
regi) vilket projektledningen upplevde som problematiskt då de förlorade kunskap om både
enskilda gruppdeltagare och om gruppen. Överföringen av information om processerna i gruppen
fungerade inte tillfredsställande och projektledarna upplevde att de fick börja om med deltagarna
efter avslutad orienteringskurs varför man under år 3 i projektet återgick till att själv hålla i
gruppvägledningen. Under det sista året utökade man målgruppen ännu en gång och den kom
sålunda att innefatta lågutbildade män (grundskola och folkskola) och män med ofullständiga 3-
åriga gymnasieutbildningar.

Kommentar
De erfarenheter som projektledningen särskilt vill lyfta fram gällande projektet ”Män till utbild-
ning” är fördelarna med att få mycket tid med denna typ av målgrupp och att kunna arbeta inten-
sivt med ett mindre antal sökande i grupp. Projektledarna anser att det krävs mycket mer
motivationsarbete med män än med kvinnor för att få männen att överhuvudtaget prova på någon
form av utbildning. Samverkan mellan framförallt olika fackliga organisationer och
Kunskapslyftet har varit viktig för att kunna skapa flexibla och individanpassade utbildnings-
paket. Dessutom har både facken och Kunskapslyftet identifierat potentiella projektdeltagare. En
effekt av projektet är att projektledningen uppmärksammade olika former av arbetshandikapp
som tidigare varit okända.

Som det kommer att visa sig följer många erfarenheter och praktiker från brytprojektet ”Män till
utbildning” med in i det följande brytprojektet, det vill säga ”Män till högskoleutbildning”.
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5.2 ”Män till högskoleutbildning”

° Syfte och målsättning

År 2002 var projektets syfte att få arbetslösa män boende i Hagfors och Munkfors kommuner att
påbörja högskolestudier inom icke-traditionellt yrkesval (kvinnodominerade yrken). Projektet
syftar vidare till att utveckla och implementera metoden dels internt på kontoret (lokalt) men
även externt i länet (regionalt). Det kvantitativa målet består i att 10-15 män skall påbörja hög-
skolestudier enligt ovan och det kvalitativa målet är formulerat som följer ”befrämja tillväxten
genom att arbetsgivarna i kommunerna erhåller högskoleutbildad arbetskraft som motsvarar
behovet”. I delrapporten som avser tiden 2003-01-01 till och med 2003-10-31 har syftet föränd-
rats något och gäller nu att motivera män i att söka högskolestudier som leder till otraditionella
yrkesval.

Männen i projektet har olika skäl till och målsättningar med sitt deltagande. Skälen kan variera
mellan att ”slippa ta lån för Komvuxstudier” och ”att få betalt för att läsa” samt ”såg en möjlig-
het att prova på det jag alltid velat” och ”för att det skulle hända något i mitt liv”. Det är framfö-
rallt de ekonomiska skälen som dominerar och alla utom en påtalar just möjligheterna att kunna
försörja sig genom projektet.

Målet med deltagandet i brytprojektet varierar liksom skälen. Ungefär halva gruppen svarar att
de vill byta yrke eller yrkesinriktning för att nå större personlig tillfredsställelse då de är trötta på
sina tidigare arbetsuppgifter och arbetsplatser. Den andra halvan svarar mer svävande men det
vanligaste argumentet är ”att ha något att göra”. Det framkommer att åtminstone tre av männen
inte i första hand vill/ville utbilda sig inom de områden som täcks av projektet utan att målsätt-
ningen är eller har varit någon annan.

Genom projektet skall männen utbilda sig inom för män icke-traditionella områden som i
förlängningen leder till arbete inom kvinnodominerade yrken. De utbildningar som är aktuella
för männen i projektet leder till arbeten som gymnasielärare, tidiglärare (låg- och mellanstadie),
arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska.

Kommentar
De kvantitativa och kvalitativa målen diskuteras i avsnitten 5.3 och 5.4.

Frågan om försörjning är viktig för männen i projektet vilket jag kommenterar under momentet
°Ekonomi.

Syftet har förändrats, som jag beskrivt enligt ovan, från att motivera männen att påbörja högsko-
lestudier till att motivera männen att söka högskolestudier. Formuleringarna skiljer sig åt på så
vis att den senare kan tolkas som att männen inte behöver påbörja de högskolestudier de sökt.
Exempelvis har en man i projektet sökt högskolestudier men inte kommit in och när rapporten
skrivs är han återigen inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande. Kan man räkna
honom som ”lyckad” i kvantitativ bemärkelse? Ur brytsynpunkt är det vidare problematiskt att
ett par av männen ur den ”yngre” gruppen inte avser att i första hand söka sig till yrkesområden
som täcks av projketet.



14

° Start, målgrupp och urval

Projektet inleddes med en kartläggning (förstudie) av kommunernas kompetens- och rekryte-
ringsbehov där man bland annat konstaterade att det är en större andel kvinnor än män från
regionen Hagfors/Munkfors som söker sig till olika former av högskoleutbildningar. Vidare
konstaterade man att inom de av tradition kvinnliga yrkesområdena inom kommunerna fanns få
män (se tabell 1 och 2). Detta ledde till att man kom att rikta sig mot målgruppen arbetslösa män
(eller män som riskerar arbetslöshet) i åldern 20-40 år, boende i Hagfors och Munkfors kommu-
ner. Antalet deltagare beräknades till 15 personer på heltid/år.

Deltagarna är mellan 22 och 56 år. Nio av dem är ensamstående utan barn, en är ensamstående
med barn och två är sammanboende. Männen bor i egna hus eller i lägenheter på lite olika håll i
regionen Hagfors/Munkfors såväl i centralorterna som utanför. Två av männen är inflyttade från
andra delar av landet medan de andra är uppväxta på plats. Förutom de två inflyttade så har
ytterligare en av deltagarna bott på annan ort under en period.

Ungefär halva gruppen har 3-åriga gymnasieutbildningar medan den andra hälften har 2-åriga
gymnasieutbildningar eller motsvarande som utbildningsbakgrund. I princip är det männen i den
”yngre” gruppen som har de längre gymnasieutbildningarna. Flera har redan behörighet till
högskolestudier även om betygen inte räcker till de utbildningar de söker. Ett par av männen har
tidigare studerat på högskolenivå.

De flesta har föräldrar utan högskoleutbildning dock med ett par undantag där mödrarna har
sjuksköterskeutbildning. Föräldrarna är eller har varit verksamma inom för könen typiska sekto-
rer. Fäderna främst inom tillverkningsindustrin och jord- och skogsbruk och mödrarna inom
olika vård och utbildningsinstanser.

Alla män i projektet var arbetslösa eller riskerade arbetslöshet när de kom i kontakt med projek-
tet. Drygt halva gruppen har varierande erfarenheter av tidigare arbetsmarknadsåtgärder. Delta-
garna utgör en brokig skara utifrån sina tidigare arbets- eller yrkeserfarenheter då de har varit
verksamma inom många olika sektorer och branscher. I första hand är det likväl typiskt manliga
yrken som finns representerade - murare, officer, bilmekaniker, sjöman, elektriker, åkare, indu-
striarbetare och så vidare. Men de av männen som har provat på flera olika typer av arbeten har
också erfarenheter från yrken som traditionellt förknippas med kvinnor såsom vårdbiträden och
personliga assistenter (på dagcenter). Ett par av männen har också vikarierat inom skolans värld.

Kommentar
Urvalets betydelse har diskuterats i tidigare brytutvärderingar utifrån vilka möjligheter de arbets-
sökande har att i slutänden göra ett icke-traditionellt yrkesval. Traditionellt delas arbetssökande
in i tre kategorier vilket förenklat kan uttryckas som - de som kan få arbete direkt, de som kan få
arbete efter spetsutbildning och arbetssökande som är svagare på arbetsmarknaden på så vis att
de ofta har låg utbildningsbakgrund, har varit långtidsarbetslösa och har tidigare erfarenheter
från utpräglat könsbundna yrkesområden. Det visar sig vara vanligast att rekrytera brytare ur den
sista kategorin vilket flera utvärderare finner problematiskt. Peter Wallenberg skriver i Konsten
att bryta könsmönster att det är bättre att vända sig till arbetssökande i de två första grupperna
där deltagarna är ”socialt och yrkesmässigt kompetenta. Dessa har som brytare förutsättningar att
bli goda åskådningsexempel. De kan därigenom påverka arbetsgivares och arbetstagares åsikter
och attityder och rycka andra med sig. Det kan bidra till en successiv utveckling”.
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Hagfors- och Munkfors männen hör främst hemma inom den sista kategorin även om några i den
”yngre” gruppen skulle kunna hänföras till den andra kategorin. Se vidare reflektioner under
avsnitt 5.5.

° Rekrytering

Rekryteringen till brytprojektet har sett lite olika ut. Man har dels annonserat i det lokala Vecko-
bladet dels rekryterat via ordinarie handläggare på arbetsförmedlingen och via studievägledare
på de kommunala vuxenutbildningarna (Komvux). Även andra samverkansparter som Lands-
tinget och Försäkringskassan har varit involverade i rekryteringsprocessen. På arbetsförmedling-
ens hemsida finns också en projektbeskrivning som syftar till att locka män till brytprojektet.

Deltagarna har kommit i kontakt med projektet på olika sätt. Fyra stycken via studievägledare på
Komvux, tre stycken via annons i Veckobladet, två via sina ordinarie arbetsförmedlare och tre via
kompisar eller släkting.

Kommentar
Projektet är väl förankrat i Hagfors och Munkfors kommuner. Se vidare °Lokalt samarbete och
°Projektledning och styrgrupp.

° Grupp- och/eller enskild vägledning

I brytprojektet utgår man från en typ av traditionell vägledningsgrupp som pågår i tre dagar men
som sedan anpassas efter deltagarnas behov. I vägledningen jobbar deltagarna med sig själva
genom att bland annat göra intresseinventeringar. Deltagarna uppmuntras och uppmanas till att
fundera kring sina resurser och önskemål inför framtida yrkesarbete. Förhoppningen är att de
skall komma fram till några olika intresseområden som de vill titta närmare på. Den möjligheten
ges sedan i orienteringskursen. I projektet har man placerat vägledningen på lite olika ställen
som framkommer i den kortfattade beskrivningen av det första brytprojektet ”Män till utbild-
ning” enligt ovan. Vissa grupper har börjat med vägledning, andra har haft den i mitten eller på
slutet. De tre dagarna har också delats upp i halvdagar vid något tillfälle. De personer som inte
vill delta i gruppvägledning erbjuds enskild vägledning. Vägledningen utfördes i
arbetsförmedlingens regi och båda projektledarna deltog aktivt i vägledningsgrupperna.

Kommentar
Brytvägledningen skiljer sig från den traditionella genom att man anpassar den utifrån deltagar-
nas enskilda behov men också utifrån gruppens behov och intressen.

° Enkönad vägledningsgrupp

Vägledningsgrupperna har bestått av enbart män. Vägledarna är dock kvinnor.

Att gruppen enbart består av män kommenteras av ett par deltagare där den ena tycker att det
varit bra för att det ”varit lugnare när ingen tjej lägger sig i” och den andra ”inte tycker att det
spelar någon som helst roll eftersom vi har träffats så sällan”.

I samband med frågor gällande den enkönade vägledningsgruppen frågade jag också om de
diskuterat frågor som rör kvinnligt och/eller manligt i största allmänhet eller det faktum att de är
på väg mot utbildningar och yrken som antalsmässigt domineras av kvinnor. En av de 12 tillfrå-
gade menade att de pratat om saken medan de andra inte kunde minnas någon sådan diskussion.
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Projektledarna medger att de avsiktligt inte berört frågan i någon större omfattning eftersom de
”inte ville väcka den björn som sover”.

När jag frågar om hur de ser på att i framtiden börja arbete inom kvinnodominerade yrken är det
endast ett par av männen som betraktar sina blivande arbetssammanhang som särskilt ”kvinn-
liga”. De betonar istället sin blivande yrkesidentitet och tonar ner sin könstillhörighet vilket
bland annat kommer till uttryck genom kommentaren ”könsrollerna tillhör 1800-talet”. Men
samtidigt påpekar flera av männen att på just deras tilltänkta arbetsplatser finns det många män.

Kommentar
Männen tycker å ena sidan inte att kön/genus spelar någon större roll å andra sidan väljer de
medvetet bort typiskt kvinnliga arbetsuppgifter och arbetsplatser för mer manliga sådana. Exem-
pelvis vill ett par av dem som skall bli lärare inte arbeta på de lägre stadierna i skolan utan på
gymnasienivå där det ”finns många män”. En annan man som vill bli sjuksköterska vill inte
arbeta på en traditionell vårdavdelning utan i ambulansen där det ofta finns relativt många fler
män. Dessutom vill flera av dem utföra sina yrken inom den privata sektorn. En viss distansering
till det typiskt kvinnliga finns således.

° Orienteringskursen

Orienteringskursen utformas utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. I kursen får delta-
garna möjlighet att prova på att läsa olika teoretiska ämnen utifrån intresse. Kursen följer alltså
inte en given kursplan även om vissa ämnen finns i en slags grundmeny. Kurslängden är indivi-
duell. Vidare varvas de teoretiska studierna med praktik.

° Praktik

Inför praktiken får deltagarna själva komma med önskemål om vart de ville praktisera. Det finns
också möjlighet att avstå från praktik. Vidare finns ambitionen om manliga mentorer på praktik-
platserna.

Praktikmöjligheter har erbjudits deltagarna i den ”äldre” gruppen men inte dem i den ”yngre”
gruppen. Det visar sig att ett par av deltagarna ur den ”yngre” gruppen just saknar praktik-
möjligheter. De skulle vilja ”se hur det egentligen fungerar” i det avsedda yrket och resonerar
utifrån om praktiken skulle kunna få dem att ”se om det verkar kul”. Av de ”äldre” deltagarna
utnyttjade några praktikmöjligheten medan andra avstod. De som praktiserade gjorde det på en
eller flera praktikplatser. Ingen av männen har haft någon manlig mentor.

° Månadsvisa uppföljningar för deltagarna

I de månadsvisa uppföljningarna har gruppdeltagarna bland annat fått information från vuxenut-
bildningen och universitetet i Karlstad. Man har även diskuterat former för studiefinansiering.
Deltagarna har även haft möjlighet att berätta om erfarenheter och framgångar av sina studier.
Eventuella  problem och misslyckanden har också ventilerats.

När jag ber deltagarna att reflektera kring de konkreta insatser de har varit med om i form av
praktik, vägledning, orienteringskurs och månatliga gruppträffar så framträder ett mönster där
det i princip endast är de deltagare som utgör den ”äldre” gruppen som bekräftar att olika aktivi-
teter har ägt rum. De tycker att vägledningen och orienteringskursen var bra och att de behövde
den tid som gavs för att tänka över sin situation.
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Ett par av männen i samma grupp säger dock att gruppaktiviteterna inte har spelat någon roll
”jag visste vart jag skulle ändå”. Deltagarna i den ”yngre” gruppen har vare sig haft praktik,
orienteringskurs, gruppvägledning (enskild vägledning har förekommit och individuella
handlingsplaner har upprättats) eller mer än ett par gruppträffar vilket kommer till uttryck genom
att deltagarna inte upplever att de är en del av vare sig ett projekt eller gruppsamverkan. De
deltagare som överhuvudtaget nämner olika former av gruppaktiviteter återfinns alltså i den
”äldre” gruppen eftersom det främst är under år 2002 som gruppaktiviteter har förekommit i
projektet.

Kommentar
Att utgångspunkterna för de båda grupperna är olika blir tydligt här. Deltagarna i den ”yngre”
gruppen har kommit att delta i projektet utifrån andra premisser än deltagarna i den ”äldre”
gruppen då de i regel har en stabilare utbildningsbakgrund och en betydligt mer begränsad yrkes-
erfarenhet. De män som via projektet började läsa på Komvux i höstas (2003) har alltså inte
deltagit i annat än ett par gruppmöten och kommer förmodligen fortsättningsvis inte heller att
delta i några andra aktiviteter eftersom de har för avsikt att börja på högskolor eller universitet
efter avslutat läsår och upplever att de ordnar sina studier utan gruppstöd.

° Kartläggning och individuella handlingsplaner

För varje deltagare upprättas en individuell handlingsplan där varje sökandes behov av komplet-
terande studier, av studieteknik och praktik kartläggs.

Kommentar
Den individuella handlingsplanen följer gängse normer för individuella handlingsplaner enligt
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (www2.ams.se)

° Den pedagogiska tanken

Den pedagogiska tanken bakom projektet är att männen skall lockas till högskoleutbildning
genom att de under en längre period får möjligheter att prova på att studera och reflektera kring
sitt kommande arbetsliv. Man utgår från att männen i sin kontakt med såväl komvuxstudier som
högskolestudier skall upptäcka att de trots tidigare ofta dåliga erfarenheter av skolan klarar att
studera och att de på så vis skall komma att förändra sina attityder till högre studier. Förutom
förberedande studier på Komvux inbegrips ett års studier på fristående högskolekurser i projektet
varför man alltså resonerar som så att när männen väl har påbörjat högskolestudier så väljer man
att avsluta dem även om projektdeltagandet är avslutat.

I den pedagogiska tanken ingår också föreställningar om att männen genom sitt deltagande i en
grupp skall stötta och motivera varandra och på så vis kunna ta sig runt de hinder som eventuellt
begränsar deras ambitioner om högre studier.

Det visar sig att de män från den ”äldre” gruppen som har påbörjat högskolestudier resonerar
precis som enligt ovan, det vill säga de känner sig motiverade att fortsätta sina studier för att de
har upptäckt att de ”fixar det”. Männen säger ”jag måste ju fullfölja nu när jag har kommit så här
långt” och ”även om projektet inte får några mer pengar kommer jag att läsa färdigt” eller ”det är
så kul att nu kan jag inte sluta”. Även ett par män från den ”yngre” gruppen påtalar att de tänker
annorlunda om högre studier efter att de nu har lyckats bra med sina studier på Komvux.
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Deltagarna i den ”äldre” gruppen har känt eller känner gruppsamhörighet med dem i gruppen
som började brytprojektet ungefär vid samma tidpunkt. Några av dessa män menar att gruppen
har påverkat dem på så vis att de har höjt sina ambitioner i takt med att andra medlemmar i
gruppen har gjort framsteg. ”Äldre” gruppen känner dock ingen samhörighet med männen i den
”yngre” gruppen och vice versa. Deltagarna i den ”yngre” gruppen känner inte heller till varan-
dra i någon större omfattning.

Kommentar
Att den pedagogiska tanken fungerar visar citaten enligt ovan. Att förändra och påverka männis-
kors föreställningar och referensramar tar tid. Människors föreställningar om vad som är manligt
och/eller kvinnligt har visat sig vara särskilt svårföränderliga varför brytprojekt måste bedrivas
långsiktigt.

° Projektledning och styrgrupp

Brytprojektet ”Män till högskoleutbildning” har en projektägare, arbetsförmedlingen Hagfors/
Munkfors - arbetsförmedlingens chef, som ansvarar för budget och för att projektet genomförs
som planerat. Vidare finns två projektledare som ansvarar för det direkta arbetet med projekt.
Projektledarna som är anställda i projektet på halvtid arbetar resterande tid som ordinarie vägle-
dare.

Våren 2003 bildade projektledningen en styrgrupp som består av arbetsförmedlingens chef (som
också är ordförande i styrgruppen), de båda projektledarna, länsarbetsnämndens projekt-
ansvarige, arbetsförmedlingens ekonomiansvarige, representant från Hagfors kommuns vuxenut-
bildning som också är kontaktperson mot Karlstads universitet, Hagfors kommuns personal-
ansvarige samt två representanter från Munkfors kommun, en från ett skol- och rektorsområde
och den jämställdhetsansvarige i kommunen. Styrgruppen har fyra planerade möten per år.
Avsikten med styrgruppen är att ta tillvara på tidigare erfarenheter av regionala och lokala
förändringsarbeten samt att hjälpa till med att sprida information om brytprojektet.

Deltagarna är mycket nöjda med projektledarna och deras arbete och engagemang i projektet.
Flera av männen tror inte att brytprojektet skulle fungera lika smidigt med några andra projektle-
dare. Männen talar om att projektledarna inte ser några hinder utan bara möjligheter och att de
visserligen följer regelsystemet som omgärdar projektet och arbetsförmedlingens verksamhet
men att de samtidigt är beredda att tänja på gränserna.

Projektledarna själva påtalar fördelen med att jobba halvtid i projektet och halvtid som ordinarie
handledare. De har därmed full kontroll på olika regler och dylikt som reglerar arbetsförmedling-
ens verksamhet.

Kommentar
Ledningens inställning till brytprojektet betonas i många tidigare brytutvärderingar. Bryt-
projekten måste förankras på såväl länsarbetsnämndsnivå som hos berörda chefer och medarbe-
tare på arbetsförmedlingarna. Huruvida ledningen är engagerad och aktiv i projektet betraktas
alltså som avgörande för resultatet. Väsentligt är också att projektverksamheten inkluderas i
verksamhets- och utvecklingsplanerna så att den blir en del av det ordinarie arbetet istället för en
sidoordnad verksamhet.
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Projektledarna beskrivs ofta som eldsjälar vilka projekten inte kan klara sig utan. Man framhåller
vikten av att projektledarna har kunskap om brytverksamhetens mål och generella kunskaper om
kön, genus och jämställdhet.

Personalansvarig för Hagfors kommun är inbjuden och kallad till styrgruppsmöten men har
hittills uteblivit. Se vidare kommentarer under °Kvalitativ måluppfyllelse. Under perioden för
utvärderingen (oktober/november) har även jag som extern utvärderare ingått i styrgruppen.

° Projektutvärdering och implementering

Vad beträffar utvärderingar av projektet så görs de av projektledarna, arbetsförmedlingens chef
och ansvarig på länsarbetsnämnden tre gånger per år. Även månadsvisa utvärderingar görs av
projektledarna. Vidare avrapporteras projektet kvartalsvis till AMS enligt riktlinjer.

Projektets resultat och metoder har diskuterats dels vid centrala nätverksträffar och dels vid
nätverksträffar för vägledare på länsnivå samt på Länsarbetsnämndens ledningskonferens i
början på 2003. I ansökan (för 2004) om medel till AMS framgår också att erfarenheter av den
metod som utvecklas skall tillvaratas och implementeras på övriga arbetsförmedlingskontor i
Värmlands län samt på nationell nivå. På kontoret förs en kontinuerlig diskussion om projektet
vid månatliga personalträffar.

Kommentar
Se °Projektledning och styrgrupp

° Lokalt samarbete

Förutom att vara behjälpliga vid rekryteringen av projektdeltagare samverkar olika instanser -
Försäkringskassan, Landstinget, kommunerna och de kommunala vuxenutbildningarna - med
projektet beträffande förberedande utbildning, finansiering och praktikplatser. Ett samarbete
finns även med Karlstad och Örebro universitet där man försöker ordna platsgaranti av
utbildningsplatser inom berörda utbildningar.

Platsgaranti på Karlstad och Örebro universitet har ännu inte kunnat ordnas vilket flera av delta-
garna i båda grupperna beklagar. Ett par av männen menar att platsgarantin ”hade ökat
motivationen”.

Som en följd av lokal samverkan har projektet uppnått från början oavsedda effekter. Genom
samverkan mellan projektledningen och sjukvården kom exempelvis en man i 25 års åldern som
tidigare varit sjukskriven under en längre tid på grund av flerhandikapp in i projektet. Mannen
som tidigare har lidit av flera arbetshinder utbildar sig idag till lärare och ser framtiden an med
tillförsikt. Även andra män har ursprungligen kommit i kontakt med projektet genom sjukvården
och försäkringskassan då de haft någon form av arbetshinder. Dessa män som hör hemma i den
”äldre” gruppen upplever att de har fått såväl ökad sjukdomsinsikt som motivation genom stöd
från projektledarna och övriga deltagare.
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Kommentar
I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ingår inte bara (lite förenklat) att motverka den
könsuppdelade arbetsmarknaden och sammanföra arbetssökande och arbetsgivare. Arbetslivsin-
riktad rehabilitering ingår också i verksamheten och här uppfyller projektet som jag ser det sin
del av det uppdraget. Detta kan betraktas som en oavsedd effekt av brytprojektet.

° Ekonomi (budget)

Projektledningen ansöker om medel varje år. Projektet omsatte år 2002 550 000 kronor och år
2003 585 000 kronor. Budgeten skall täcka lönekostnader för två projektledare, resor och hotell,
föreläsningar, kompetensutveckling, lokaler inklusive lokalvård, datakostnader, kontorsmaterial,
telefon, utvärdering och övrigt.

Flertalet av deltagarna har under projekttiden haft ekonomisk ersättning genom aktivitetsstöd.

Tilldelningen av projektpengar kommenteras av flera av männen. Eftersom projektledningen
måste ansöka om medel för varje år anser männen att det är osäkert huruvida de kan räkna med
att få ekonomisk ersättning genom projektet från ett år till ett annat. Flera av männen påtalar
risken att de slutar utbilda sig om de inte får fortsatt betalt och att de istället söker arbete. Andra,
som de som påbörjat högskolestudier, menar att de vill försöka fullfölja sin utbildning även utan
ekonomiskt stöd från projektet.

När jag frågar männen om vad de saknar/saknat i projektet så är det främst möjligheter att få
fortsatt ekonomiskt stöd för studier på högskolenivå som kommer upp. Här skiljer sig de båda
grupperna åt genom att flera i den ”äldre” gruppen anser att fortsatt ekonomiskt stöd är avgö-
rande för huruvida de kommer att fortsätta den utbildning de påbörjat (detta gäller alltså inte de
tre män som jag intervjuat och som redan har påbörjat högskolestudier). Eller som en av delta-
garna uttrycker sig ”vill de ha ut oss på arbetsmarknaden så får de betala också”.

Kommentar
Frågan om ekonomiskt stöd under utbildningstiden är viktig för i princip alla män i projektet. Av
de tre män som påbörjat högskolestudier är det två som finansieras av projektet och en som själv
bekostar sin studier. Det finns alltså, som jag tidigare nämnt, möjlighet att läsa 40 högskolepoäng
på fristående kurser och samtidigt kvarstå i projektet med finansiering. Männen i den ”yngre”
gruppen är mer villiga att själva bekosta sin utbildning (efter Komvux) och ser alltså inga pro-
blem med att ta studielån för kommande högskolestudier. De ”äldre” önskar i större omfattning
att hela högskoleutbildningen finansieras. Utbildning är för dessa män förknippade med en viss
risk, vilket bland annat innebär att de är tveksamma till att bekosta ett framtida arbete som de
inte helt kan förutse (Jakobsen 1999).



21

5.3 Kvantitativ måluppfyllelse

Under 2002 var 16 män inskrivna i projektet och tillsammans med de fem som skrevs in på
hösten 2003 har hittills totalt 21 män deltagit i brytprojektet ”Män till högskoleutbildning”. Av
dessa har sex påbörjat högskolestudier inom för män icke-traditionella yrken. Ytterligare två män
har sökt högskoleutbildning men inte kommit in (en av dem är inskriven på arbetsförmedlingen
som arbetssökande när rapporten skrivs). Av de sex män som påbörjat högskolestudier har tre
flyttat från Hagfors- och Munkforsregionen till andra studieorter, tre bor kvar och studerar på för
regionen närbelägna universitet (Karlstad och Örebro). Vidare läser en av projektdeltagarna till
undersköterska på Komvux. En annan studerar till lärare på en folkhögskola och nio män kom-
pletterar sina betyg på Komvux.

Kommentar
Projektet uppfyller ännu inte det ursprungliga kvantitativa målet som består i att 10-15 män skall
påbörja högskolestudier inom icke-traditionellt yrkesval. Inte heller uppfylls syftet som gäller att
få män att söka högskolestudier även om man utifrån det syftet kan lägga ytterligare två män till
de tidigare sex som påbörjat högskolestudier. Naturligtvis måste man ha i åtanke att ännu ett år
återstår av projektet och att många av de för stunden i projektet inskrivna männen är på väg mot
högskolestudier i någon form. Huruvida projektet uppnår sina kvantitativa mål efter att projektet
avslutas återstår således att se.

5.4 Kvalitativ måluppfyllelse

Det kvalitativa målet att ”befrämja tillväxten genom att arbetsgivarna i kommunerna erhåller
högskoleutbildad arbetskraft som motsvarar behovet” förutsätter att männen dels påbörjar och
fullbordar sina högskolestudier och dels att de är beredda att stanna kvar i Hagfors- och Munk-
forsregionen. För att få en uppfattning om hur sannolikt det är för projektet att uppnå det kvalita-
tiva målet frågade jag männen bland annat om hur de såg på att bo kvar i regionen och att börja
arbeta i sin hemkommun efter högskolestudierna. Drygt halva gruppen svarade att de helst bor
och arbetar kvar medan den andra knappa halvan svarade att de gärna flyttar och tar arbetet på
någon annan plats. De som helst stannar kvar tillhör företrädesvis den ”äldre” gruppen medan de
som önskar flytta tillhör den ”yngre” gruppen. Deltagarna i den ”äldre” gruppen anser sig vara
lokalt förankrade och flera av männen har flickvänner som vill stanna kvar i regionen och/eller
egna hus som de helst inte vill flytta ifrån. Deltagarna i den ”yngre” gruppen är alltså däremot
mer intresserade av att röra på sig, dels för att de gärna vill prova på ”riktigt” studentliv och dels
för att deras flickvänner och kompisar flyttar till andra orter utanför region. De fem män som vill
flytta avser att söka sig till orter utanför länsgränsen.

Möjligheterna till högskolestudier är förenade med resor på ett eller annat sätt eftersom det inte
finns någon högskola eller universitet i Hagfors- och Munkforsregionen. De män som helst vill
stanna kvar i regionen söker därför i första hand högskoleutbildning på distans. En av de tre
intervjuade männen som studerar på högskolenivå gör det på distans via Örebro universitet.

Kommentar
Under avsnittet 3.2.1 Högre utbildning i Hagfors och Munkfors kommuner skrev jag om att flera
företagare i Hagfors och Munkfors kommuner inte känner något behov av att rekrytera männis-
kor med högskolebakgrund trots att de samtidigt påtalar bristen på arbetskraft (Karlsson 2003).
Vidare uteblir Hagfors kommuns personalansvarige från brytprojektets styrgruppsmöten vilket
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får mig att fundera på hur redo och motiverade såväl företagare som andra arbetsgivare i Hagfors
och Munkfors kommuner kan tänkas vara när det gäller att ta emot och anställa de brytande
männen. För att en utbildningssatsning som det här är fråga om skall ge positiva effekter lokalt
krävs enligt min uppfattning samsyn i frågan vilket nödvändiggör en dialog mellan berörda
parter.

Behovet av arbetskraft inom de yrken som männen har för avsikt att utbilda sig i är stort i Hag-
fors och Munkfors kommuner. Huruvida männen i brytprojektet kommer att påbörja och/eller
avsluta sina högskoleutbildningar och stanna kvar i regionen för att arbeta får emellertid framti-
den utvisa. Projektet går när rapporten skrivs in på sitt tredje och sista år.

5.5 Brytmetoden

Flera av de moment som finns i den metod som jag beskrivit och kommenterat är traditionella
vägledningsmoment i arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Det är kombinationen av olika
traditionella moment och mer anpassade strategier som utgör vad man kan kalla en brytmetod.
Vad som skiljer brytmetoden från ordinär förmedlingsverksamhet är bland annat att projektet
bedrivs mer långsiktigt än vad som är brukligt vilket innebär att de deltagande männen får mer
tid och ett större handlingsutrymme när de skall bestämma kurs för det framtida yrkeslivet. Det
har visat sig vara av särskilt stor vikt när det gäller för män eller kvinnor att ta steget in i högsko-
lestudier som leder till yrken som domineras av det motsatta könet. Genom att gruppen är relativt
liten möjliggörs också ett intensivare, anpassat och mer engagerat arbete med såväl enskilda
individer som hela gruppen. Vidare har tidigare studier påvisat fördelar med enkönade miljöer i
utbildningssammanhang.

De konkreta moment som männen (från den ”äldre” gruppen”) deltagit i består i orienterings-
kurs, vägledningsgrupp, praktik och månadsvisa uppföljningar. Samarbetet och de gemensamma
utgångspunkterna och målen har påverkat en övervägande del av männen i gruppen ”äldre” som
anser att de har växt under tidens gång och kommit till insikt om att de faktiskt klarar att studera.
Männen har inte bara uppmärksammats och motiverats av projektledningen och de övriga delta-
garna utan också av personer och instanser utanför projektet. Brytprojektet i Hagfors/Munkfors
är lokalt förankrat vilket är en av anledningarna till att flera män som tidigare begränsats av olika
arbetshinder idag utbildar sig inom projektet och för dem nya områden.

Som jag nämnde under momentet °Ekonomi (budget) förknippas utbildning för vissa män med
risker vilket gör att de är tveksamma till att själva bekosta sin vidareutbildning. De flesta män i
”äldre” gruppen önskar att projketet skulle bekosta hela utbildningen för att de på så vis skulle
slippa ”stå med skägget i brevlådan” som en av männen uttryckte saken - om de inte skulle
komma att få arbete inom det område de utbildat sig i. Genom projektet kan männen få det första
året på högskolor eller universitet finansierat vilket är en bra inkörsport till vidare högskolestu-
dier även om inte hela utbildningen betalas. Som det har visat sig är de män från gruppen ”äldre”
efter påbörjade högskolestudier beredda att själva bekosta sina studier, det vill säga brytmetodens
pedagogiska tanken fungerar.

Som jag ser det har främst männen från den ”äldre” gruppen haft det största utbytet av bryt-
projektet ”Män till högskoleutbildning” genom att de motiverats till vidareutbildning och högre
studier. Det är också i den gruppen som behovet av en riktad och anpassad utbildningssatsning är
störst på grund av anledningar som jag beskrivit i olika moment enligt ovan. De ”yngre” männen
som inte i någon större omfattning har tagit del av brytmetoden har inte heller samma behov av
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den. De var redan vid sina projektstarter i viss mån på väg mot högre utbildningar och såg en
möjlighet att finansiera behörighetsgrundande Komvux studier genom projektet. Männen i denna
grupp betraktar vidareutbildning snarare som en investering än som en risk (Jakobsen 1999)
vilket innebär att de med stor sannolikhet skulle vara benägna att förr eller senare lösa
finansieringsproblematiken på något sätt. Även om det kan finnas poänger med att låta redan
motiverade män delta i projektet så anser jag utifrån erfarenheterna med denna utvärdering att
brytmetoden gör störst nytta hos deltagare som kategoriseras som” svaga” på arbetsmarknaden
genom sin ofta låga utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter av långtidsarbetslöshet (se
momentet °Start, målgrupp och urval).

6 Diskussion

Brytprojektet ”Män till högskoleutbildning” på arbetsförmedlingen i Hagfors/Munkfors är det
enda projektet i sitt slag i Värmlands län. Syftet med utvärderingen har varit att beskriva projek-
tet och dess metodologi samt deltagarnas erfarenheter av det samma. Det har genom tidigare
forskning om brytprojekt visat sig att projekten inte nämnvärt har bidragit till att män i någon
större omfattning har ändrat inriktning vad beträffar yrkesval. Huruvida männen i Hagfors och
Munkfors kommuner efter utbildningen kommer att byta inriktning från traditionellt manliga
yrken till traditionellt kvinnliga - bli Brytande män? - återstår att se eftersom projektet kommer
att fortgå under ännu ett år. Vidare tar det ytterligare flera år innan Hagfors och Munkfors kom-
muner kan skörda eventuella framgångar av projektet eftersom männens högskolestudier tar flera
år i anspråk.

Flera forskare anser att formella utbildningsmeriter är en viktig faktor för såväl samhällets som
enskilda individers utveckling och välmående (Blom 1996). Handlingsutrymme och möjligheter
till arbete ökar genom högre studier. Anna Thoursie skriver i Kvinnors och mäns vägar ut ur
arbetslöshet - likheter och skillnader att ”skiljelinjen för båda könen vad gäller chanserna att få
ett jobb som är ett förstahandsval - dvs. ett fast heltidsjobb - förefaller gå mellan att ha eller inte
ha en högskolebakgrund” (ibid s244). Även om brytprojektets kvantitativa och kvalitativa mål
(ännu) inte uppfylls av naturliga förklaringar anser jag att projektet har bidragit till att de arbets-
sökande män från Hagfors- och Munkforsregionen som deltagit och fortfarande deltar i projektet
dels har fått ett utökat handlingsutrymme som möjliggör alternativa sysselsättningar och dels
mår bättre och känner sig stärkta. Männen har genom projektet fått möjligheter att skapa nya och
bättre relationer till skolans värld och det i en region som saknar utbildningstradition. Hur stort
inflytande projektet genom sin metod har eller har haft är svårt att sia om eftersom andra faktorer
naturligtvis också spelar in. Vad som är intressant är att projektet på ett eller annat vis har och/
eller har haft positivt inflytande på den övervägande delen av deltagarna när det gäller att påbörja
utbildning inför ett framtida arbetsliv.

Som angavs i avsnittet om tidigare forskning (2.2) vill AMV ta vara på och tillämpa de bryt-
metoder som finns istället för att bevilja medel till nya projekt som syftar till att utveckla meto-
der. Jag finner brytmetoden från projektet ”Män till högskoleutbildning” på arbetsförmedlingen i
Hagfors/Munkfors värd att prövas av andra arbetsförmedlingar eventuellt med hänsyn tagen till
de olika kommentarer och synpunkter jag haft på olika moment. Jag vill slutligen påpeka att för
att nå varaktiga resultat med lokala brytprojekt anser jag att man bör vara medveten om de
återställare som förekommer när man vill förändra könsmönster vilket förutsätter kunskaper om
kön, genus och jämställdhet samt om de strukturella orsakerna bakom arbetsmarknadens köns-
segregering.
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