RAPPORT

Trivsel på autouddannelserne

Hvordan er kvinders trivsel i autouddannelsen – på skolen og i virksomheden?
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Resumé
Kvinderne trives godt på landets autouddannelser. Det viser undersøgelsen, som er lavet på 14 af landets i alt 26 erhvervsskoler, som tilbyder autouddannelser. Skolerne er rustet til at tage kvinderne ind i
et traditionelt mandefag. Når der er udfordringer og mangel på accept, kommer konflikten oftest fra andre elever. De unge kvinder i autobranchen har gå-på-mod og drømmer om at få egen virksomhed. Til
gengæld kan de have brug for hjælp til at komme i gang i branchen. Det kan være svært at finde praktikplads, da endnu ikke alle virksomheder er parate til at ansætte en kvinde på værkstedet.
Autobranchen er en traditionel mandebranche med en kønsfordeling på 90/10. Der er stort potentiale i
en kønsfordeling med mindst 30 procent af begge køn. Det er der fordi mænd og kvinder har forskellige
perspektiver, som kan føre videre til nytænkning og kreativitet, der igen fører til arbejdsglæde og bedre
økonomiske resultater. Med færre end 30 procent af det ene køn, er det svært at blive hørt.
Autobranchen mangler arbejdskraft, og branchen har brug for at tiltrække medarbejdere af begge køn.
Derfor har autobranchen brug for kvinder, hvis den skal fortsætte med at udvikle sig og skal kunne opfylde
behovet for medarbejdere i årene, der kommer.
Erhvervsskolerne er allerede gode til at integrere de unge kvinder til trods for, at de er i mindretal. De
føler sig set, hørt og rummet, og de færreste føler, at der bliver gjort forskel på de unge kvinder og de
unge mænd.
Kvinderne oplever, at de kan have sværere ved at finde praktikplads end deres mandlige kolleger. Derfor
bør skolerne forsøge at gøre mere for at støtte dem. Måske hjælpe med at afkræfte nogle af myterne.
Det er fx ikke rigtigt, at det kræver et ekstra omklædningsrum. Blot skal der være mulighed for at låse af,
så mænd og kvinder kan eksempelvis møde 30 minutter forskudt af hinanden.
I virksomhederne står det også fint til med trivslen, men travlhed kan også præge billedet, og det går ikke
helt så godt som på skolen.
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Indledning
Danmark står, ifølge Dansk Arbejdsgiverforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til at mangle
60.000 til 70.000 faglærte i 2025.
Autobranchen er en af de brancher, hvor manglen forventes at opstå. Årgangene bliver gradvist mindre
og ifølge Danmarks Statistik vil der i 2030 være 20.000 færre unge mellem 16 og 19 år, end der er i dag.
Det er blevet sværere at rekruttere. Før kom eleverne nærmest af sig selv. Nu skal der arbejdes for at
finde dem.
Autobranchen er desuden et traditionelt ”mandefag” med 90/10 i kønsfordeling. Størsteparten af de 10
procent kvinder er ansat i administrationen.
4.708 unge tager en uddannelse inden for autobranchen. Blandt dem er 195 kvinder – fordelt således:
195 kvinder er i gang med en håndværksfaglig uddannelse i autobranchen
•
•
•
•

143 Personvognsmekaniker
30 Autolakerer
14 Lastvognsmekaniker
8 Karrosseritekniker

Autolakereruddannelsen havde i 2018 174 elever – heraf 30 kvinder. En andel på 17 procent og en vækst
på ikke færre end 11 procentpoint siden 2015. Procentuelt er autolakerer den autouddannelse, der har
suverænt flest kvinder.
På de øvrige uddannelser, personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker og karrosseritekniker er andelen
af kvinder 3 til 4 procent. Da autolakereruddannelsen er den mindste uddannelse, rykker de 17 procent
kvinder ikke meget på det samlede billede, så andelen af kvinder udgør 4,14 procent. Med undtagelse af
autolakereruddannelsen, er andelen af kvinder status quo, og sammenlignet med andre lande har Danmark en lav andel af kvinder i disse fag. Der er med andre ord god grund til at gøre noget for diversiteten
i autobranchen.
Vi ved fra forskning, at en bedre kønsdiversitet – en mere ligelig sammensætning af kønnene på arbejdspladserne, skaber bedre resultater. Rapporten ”Women Matter” 1, viser, at det betaler sig at skabe en
bedre balance. Kvinder og mænd har forskellige perspektiver. Når de blandes, fører det til nytænkning
og kreativitet, der igen giver arbejdsglæde og bedre økonomiske resultater. Andre rapporter 2 giver
samme billede og forskning viser, at grupper, hvor der som minimum er 30 procent af hvert køn, er i stand
til at skabe en bedre bundlinje end mere ensartede grupper. Sandsynligvis fordi man udfordrer og supplerer hinanden bedre og får skabt et rum, hvor der bliver plads til at se på muligheder og problemer ud
fra forskellige vinker. Forskerne påpeger, at man kan hente disse fordele i alle lag af en virksomhed.
Når der kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden, bør der gøres noget ekstra for at rekruttere flere
ind i branchen. Både fordi der er brug for flere hænder og for at skabe bedre resultater og arbejdsmiljøer.
Derfor kan autobranchen stå stærkere, og virksomhederne vil kunne klare sig bedre, hvis der arbejdes
for at rekruttere flere kvinder på værkstederne og generelt i virksomhederne.
Spørgsmålene i denne undersøgelse er udarbejdet i samarbejde med Living Institute, som er blandt Danmarks førende, når det handler om at skabe mere diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen. Formålet med undersøgelsen er at identificere både positive og negative sider for kvindernes uddannelse i
autobranchen. På den måde får både skoler og branchen mulighed for at skabe brugbare uddannelser,
tilfredse og dygtige medarbejdere og mulighed for bedre rekruttering til en branche, der mangler
1
2

”Women matter”, McKinsey & Company, 2017
”Mangfoldig ledelse giver bedre indtjening” ISS og proacteur, 2016
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arbejdskraft. De unge kvindelige elever kan også hjælpe med at identificere, hvordan branchen skal markedsføre uddannelsen overfor fremtidige elever. Med denne rapport giver AutoBranchen Danmark den
viden videre til bilforhandlerne/værkstederne, det øvrige erhvervsliv og skolerne.
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Metode
AutoBranchen Danmark har i samarbejde med 14 erhvervsskoler (se nedenfor) undersøgt kvinders trivsel
på autouddannelserne. Skolerne dækker uddannelser til personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker,
karrosseritekniker og autolakerer.
Besvarelserne er indløbet via et onlinespørgeskema fra november 2019 til februar 2020. Skolerne har
gjort spørgeskemaet tilgængeligt for de kvindelige elever på deres egne skoler, og AutoBranchen Danmark har modtaget besvarelserne anonymt.
52 elever har besvaret spørgeskemaet. De dækker over Grundforløb 1, Grundforløb 2 samt hovedforløb 3.
Eleverne på hovedforløb har også svaret på spørgsmål til trivsel på deres praktikplads.
De 14 skoler i undersøgelsen dækker 52 procent af alle landets kvinder på autouddannelserne = 101
kvinder.
Heraf har 52 kvinder svaret på undersøgelsen, hvilket giver en besvarelsesprocent på 51% blandt de
adspurgte.
18 af de 52 kvinder går på hovedforløb og har derfor også besvaret spørgsmålene om praktikpladsen.
De 14 skoler dækker hele Danmark
EUC Nord (Frederikshavn og Hjørring), Mercantec (Viborg), Erhvervsskolerne Aars, Uddannelsescenter
Holstebro, College360 (Silkeborg), Skjern Tekniske Skole, EUC Syd (Aabenraa), Svendborg Erhvervsskole, U/Nord (Hillerød, Frederikssund, Helsingør, Lyngby), TEC (København, Hvidovre), Roskilde Tekniske Skole, EUC Nordvestsjælland (Holbæk) EUC Sjælland (Næstved, Vordingborg), ZBC (Ringsted,
Slagelse)

Grundforløb 1 er indledningen på erhvervsuddannelsen for elever, som kommer direkte fra Folkeskolens 9. og 10. klasse.
Grundforløb 2 er specifikt målrettet mod den uddannelse og det fag, som kommer i Hovedforløb. De to grundforløb varer hver 20 uger.
Hovedforløb veksler mellem skole og praktik i virksomheden.
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Undersøgelsen
Kvinderne trives generelt godt på autouddannelserne på erhvervsskolerne. Næsten ni ud af 10 kvinder
svarer på trivslen med at give en karakter i den høje ende af skalaen. Se figur 1 nedenfor.
For 75 procents vedkommende var uddannelsen 1. prioritet, og samtlige føler sig på rette hylde med
værktøjet i hånden sammenlignet med et job inden for salg eller administration. Se figur 1, bilag 4.
De unge kvinder er elever på en skole, hvor de er i mindretal. Alligevel føler de sig generelt godt tilpas.
Tre ud af fire har fornemmelsen af at være på en skole, hvor de føler sig set, hørt og rummet til trods for,
at de er kvinder i et mandefag. Uden for skolen har kvinderne oplevet minimal undren over deres karrierevalg. Deres omgivelser har med andre ord taget positivt imod, at de har valgt at forfølge et arbejdsliv i
en branche, som overvejende domineres af mænd. Noget tyder altså på, at kvinderne overvejende har
valgt fag, som deres nærmeste venner og bekendte finder naturlige for dem.

I hvor høj grad trives du på uddannelsen?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER BEDST.
Figur 1: På en skala, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst, har 82 procent svaret mellem 7 og 10. Trivslen er altså generelt fin
- en tredjedel har svaret 10 og næsten halvdelen har svaret mindst 9.

Seksuel chikane er ikke noget, der fylder for kvinderne. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest, svarer
49 procent af kvinderne 1 på spørgsmålet om, hvorvidt de har oplevet seksuel chikane på skolen. I alt
svarer otte ud af 10 i den lave ende på spørgsmålet. Omvendt findes der også kvinder, som har oplevelser, de vil kategorisere som seksuel chikane.
Kvinderne svarer generelt i deres kommentarer, at der er kontaktpersoner på skolen, de kan gå til. De
svarer også, at hvis der er problemer, er det med andre elever.
En lille del på 19 procent svarer, at skolen favoriserer drengene, mens kun 10 procent omvendt svarer,
at skolen favoriserer pigerne. Stadig ville flertallet - seks ud af 10 kvinder anbefale deres søster at tage
samme uddannelse. Lidt flere, knap syv ud af 10, ville anbefale deres bror at gå samme uddannelsesvej.
Traditionelt har frafaldet på erhvervsuddannelserne de senere år ligget i omegnen af 45 procent. I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014, satte den daværende regering som mål, at i 2020 skal
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60 procent af de elever, som påbegynder en erhvervsuddannelse også fuldføre den. Der er vi ikke endnu,
men som det fremgår af Figur 2, er der intet, som tyder på, at kvinderne på autouddannelserne er på vej
ud.

I hvor høj grad overvejer du at droppe ud af skolen?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER HØJEST.
Figur 2: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er højest, svarer tre ud af fire, at der er meget lille sandsynlighed
for, at de forlader uddannelsen. Et større frafald blandt kvinder i ”mandefag” har før været almindeligt. Det synes imidlertid
ikke at være tilfældet nu.

Umiddelbart kunne vanskeligheder med at finde praktikplads være det eneste, som presser kvinderne til
at forlade uddannelsen. Vi ser i kommentarerne – se side 19 - at der kan være udfordringer i forhold til
praktikpladser, og vi hører fra kvinder på autouddannelserne, at de – set over en bred kam – skal sende
flere ansøgninger end deres mandlige kolleger, før de finder en virksomhed.
En del af kvinderne oplever større besvær med at finde praktikpladser end deres mandlige kolleger. Det
gør dem til begrænsede optimister i forhold til troen på at finde job i autobranchen efter endt uddannelse.
De kvindelige elever er overvejende optimister, men kun et fåtal føler sig helt sikre på et job. Det fremgår
af Figur 3.
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I hvor høj grad forventer du hurtigt at kunne få et job efter
endt uddannelse?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER BEDST.
Figur 3: På en skala, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst, giver 44 procent udtryk for, at de er ganske trygge ved at finde et
job, og mere end seks ud af 10 er overvejende positive. Dog er næsten en tredjedel skeptiske, hvilket med stor sandsynlighed skyldes udfordringer med at finde praktikplads – eller (for de som endnu ikke har søgt efter praktikplads) rygtet om
udfordringer med at finde en virksomhed.

Høj grad af selvstændighed
I kvindernes individuelle kommentarer i forhold til karrierevalg, ser vi, at de ofte har valgt uddannelsen af
samme grund, som man hører fra deres mandlige kolleger – interessen for biler og fart. Også familiemæssige relationer til branchen har betydning. Nogen har måske en storebror eller en far i autobranchen,
måske med eget værksted. Flere nævner også ønsket om at arbejde med ét bestemt bilmærke og at
dygtiggøre sig inden for præcis det. Andre igen nævner ønsket om at bevæge sig i retning af at blive
tekniker og ekspert inden for eksempelvis el og hybrid. Også bæredygtighed i autobranchen bliver nævnt.
Drømmen om at blive selvstændig er gennemgående og markant for kvinderne. Det nævnes af ganske
mange. Se kommentarer side 14. Flere nævner, at de gerne vil vise, at en kvinde kan drive et værksted,
og de nævner ønsket om at præge tingene i deres egen retning. Man kan antage, at en kvinde, som
vælger at gå ind i et fag, der traditionelt har været forbeholdt mænd, har et vist gå-på-mod og en vilje til
at bevise sit værd. Den tendens går også igen i kommentarerne. Man skal altså have en vis robusthed
og vilje for at vælge et fag, hvor man skiller sig ud. Det ryster ikke disse elever.
Mange fortæller i kommentarer til deres uddannelsesvalg, at de har valgt uddannelsen efter et brobygningsforløb eller erhvervspraktik i 8. klasse – se side 15 - og deres valg er, som nævnt før, blevet godt
modtaget i deres nærmeste omgangskreds.
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Praktikforløb i virksomhederne
Det står ganske fint til med de kvindelige elevers trivsel i deres praktikvirksomheder. Se figur 4. Trivslen
er ikke helt så fin som på skolen, men det kan skyldes, at der er mere travlt og mindre tid til at dvæle ved
opgaverne og mindre tid til at lære kollegerne at kende. På den baggrund kan det heller ikke udelukkes,
at kollegerne lige skal vænne sig til, at kollegaen er en kvinde.
Næsten syv ud af 10 trives dog ganske godt og ingen giver indtryk af, at situationen er uholdbar.

I hvor høj grad trives du som lærling i
virksomheden?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER GODT.
Figur 4: På en skala, hvor 1 er dårligst trivsel og 10 er godt, svarer hver tredje, at de stortrives, og to ud tre trives ganske
godt. Ingen mistrives, men en lille del levner dog plads til forbedring. Måske er der brug for lidt mere tid til, at kollegerne
vænner sig til eleven.

Mere end halvdelen (53 procent har givet karakteren mellem 7 og 10) er også overvejende godt tilfredse
med kulturen i virksomheden og mener, at der er et miljø, hvor alle føler sig set, hørt og rummet uanset
køn, etnicitet, seksualitet, religion, alder osv. Dog skal det også med, at fire ud af 10 mener, at der er
plads til forbedring af kulturen i virksomhederne. Det fremgår af figur 5.

I hvor høj grad oplever du som lærling, at der
er et miljø og en kultur i virksomheden, hvor
alle føler sig set, hørt og rummet uanset køn,
etnicitet, seksualitet, religion, alder osv.?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER POSITIVT.
Figur 5: På en skala, hvor 1 er negativt og 10 er positivt, svarer hver fjerde elev, at der absolut er plads til alle og seks ud
af 10 er overvejende godt tilfredse med kulturen i virksomheden, mens fire ud af 10 svarer mellem 5 og 2 og kunne altså
ønske sig det bedre.
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Helt i tråd med, at kulturen og miljøet får fine point, så oplever nærmest ingen, at lærlinge behandles
forskelligt i virksomheden på grund af deres køn. Se figur 6.

PROCENT

I hvor høj grad har du en fornemmelse af, at der sker
forskelsbehandling i virksomheden på grund af
lærlingenes køn?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER HØJEST.
Figur 6: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er udtryk for, at ingen behandles forskelligt, mens 10 er højest og vidner om store
forskelle, svarer to ud af tre, at der ingen forskelsbehandling er. 40 procent giver topkarakter. 86 procent er generelt positive
over, at forskelsbehandlingen er yderst begrænset.

Vi hører fra tid til anden, at kvindelige værkførere i autobranchen møder kunder, der kan have svært ved
at forstå, at en kvinde har en mekanikeruddannelse og er fagperson på et værksted. Men på værkstedet
blandt ligesindede, tyder det på, at alle er lige.
Det går stærkt i autobranchen. I virksomhederne kan der til tider være for travlt i hverdagen, og der er
brug for alle. Det kan være grunden til, at kun hver tredje elev giver udtryk for, at der er tid nok til oplæring
i virksomheden. For to ud tre af kvinderne har svaret, at de kunne ønske sig mere tid. Se figur 7.
Efter samtaler med mandlige elever de senere år, er det vores umiddelbare opfattelse, at de ville svare
på samme måde. Der er altså ingen grund til at tro, at behovet for mere tid til oplæring er specifikt for
kvinderne. Det er snarere et udtryk for, at virksomhederne måske bør tænke mere på oplæringen i hverdagen.

11

I hvor høj grad mener du, at der bliver brugt tid nok til
oplæring af lærlinge i virksomheden?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER GOD TID.
Figur 7: På en skala, hvor 1 er dårlig tid til oplæring og 10 er god tid, er det tydeligt, at kun hver tredje har en god følelse
af, at der er tid nok til oplæring i virksomheden. Samtidig mener omtrent hver fjerde, at det står rigtigt skidt til med tid til
oplæring i virksomheden. 40 procent har givet karakterer i den nederste halvdel af skalaen, mens 60 procent har givet
karakterer i den øverste halvdel.
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Konklusion
Kvinderne er overvejende glade for deres uddannelser i autobranchen, og de trives såvel på skolen som
i virksomheden. De oplever det sværere at finde praktikplads end deres mandlige kolleger. Derfor er de
også kun begrænsede optimister i forhold til at kunne få job efter endt uddannelse. Flere efterlyser desuden mere støtte fra skolerne til at finde praktikpladsen.
De føler i høj grad, at deres personlige omgangskreds har taget godt imod og bakker op om, at de har
valgt et fag med kun få kvinder. Af det kan man tolke, at for dem, som kender disse kvinder, giver deres
valg af fag god mening. Det giver håb om, at de mandlige elever på skolen og kollegerne i virksomhederne også – i hvert fald med en tilvænningsperiode – vil synes det samme.
De kvindelige elever trives ganske godt til trods for, at de er i mindretal på skolerne. Skolerne er nemlig
gode til at tage imod og til at rumme dem. Derfor vil seks ud af 10 også anbefale deres søster at tage
samme uddannelse. Lidt flere anbefale vil anbefale deres bror at tage samme uddannelse. Den lille forskel skyldes formentlig en erkendelse af, at det trods alt er lidt sværere at blive accepteret som kvinde i
faget.
På uddannelsen oplever kvinderne generelt, at skolerne er meget opmærksomme på diversiteten og
accepterer dem som kvinder. Hvis der er problemer, er det oftest med mandlige elever, som kan have
sværere ved at acceptere dem.
Kvinderne har ofte valgt uddannelsen af samme grund, som man hører fra deres mandlige kolleger –
interessen for biler og fart. Også familiemæssige relationer til branchen har betydning. Nogen har måske
en storebror eller en far i autobranchen, måske med eget værksted.
Brobygningen i folkeskolen og erhvervspraktik som mekaniker eller autolakerer nævnes ofte som den
første indgangsvinkel til faget, og den del må således ikke undervurderes af hverken skoler eller virksomheder. Eleverne nævner specifikt den detalje i kommentarerne til uddannelsen.
Drømmen om at blive selvstændig er gennemgående for kvinderne og nævnes af ganske mange. Man
kan antage, at en kvinde, som vælger at gå ind i et fag, som traditionelt har været forbeholdt mænd, har
et vist gå-på-mod og en vilje til at bevise sit værd. Den tendens går også igen i kommentarerne. Man skal
altså have en vis robusthed og vilje for at vælge et fag, hvor man skiller sig ud. Det ryster ikke disse
elever.
En del af kvinderne nævner også at arbejde på et værksted og gerne specialisere sig inden for et område.
Særligt kan det være teknik, el, hybrid. Også bæredygtighed bliver nævnt.
Kvinderne adskiller sig ikke fra mændene i forhold til ønsket om at arbejde med et bestemt bilmærke. De
har en interesse for biler og mange nævner en særskilt interesse for et bestemt mærke.
Autobranchen har brug for kvinderne, som foruden at skabe en bedre kønsbalance på arbejdspladsen,
også kommer med en vilje og et brændende ønske om at slå til. De ønsker at dygtiggøre sig.
-

Skolerne gør det godt og kan gøre mere for rekruttering af kvinder, for der er plads til dem.
At der er en tydelig kontaktperson til at hjælpe med eventuelle konflikter, roses af mange og
efterspørges fra elever på skoler, hvor der tilsyneladende mangler.
Mere støtte til at finde praktikplads efterlyses.
Mange virksomheder er endnu ikke åbne for at tage imod kvinder på arbejdspladsen. Myter skal
nedbrydes.
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Anbefalinger
Det er oplagt, at skoler og virksomheder sikrer et godt samarbejde om brobygning og erhvervspraktik
allerede i folkeskolen, fordi det er her, de unge kvinder (og mænd) fanger interesse for faget.
Flere nævner specifikt i deres kommentarer disse ting som det første, der fik deres øjne op for branchen,
eller gjorde det klart for dem, at det er her deres fremtid ligger.
På skolerne trives kvinderne allerede. Inddragelsen af begge køn synes velfungerende og særligt det
overordnede fra skolens side er på plads. Nogle få kvinder kan opleve, at mandlige elever ser skævt til
dem, men problemet synes ikke stort. Seksuel chikane fylder heller ikke meget.
Derfor er det nu, at både skoler og virksomheder kan sætte ind i forhold til rekruttering. Systemet er i
orden, og der er plads til kvinderne.
De unge kvinder har brug for en bedre tillid til, at det er muligt at finde en praktikplads. Et formelt samarbejde mellem interesserede virksomheder og erhvervsskolerne kunne være en løsning. Kvinder i alle
mandefag fortæller historier om, at arbejdsgiverne har forkerte opfattelser af kravene til at ansætte kvinder – omklædningsforhold osv. De forklaringer har disse kvinder også oplevet. Derfor kan oplysning fjerne
den slags myter.
En almindelig opfattelse er fx, at der er krav om adskilte baderum, men det er forkert. Kravet er, at mænd
og kvinder skal have mulighed for at bade hver for sig – altså en lås på døren og evt forskudt mødetid.
Erhvervsskoler og virksomheder skal finde eleverne i folkeskolen. Derfor bør et samarbejde sigte mod
skoleeleverne. Der er eksempler på systematiseret erhvervspraktik, som fører til, at elev og virksomhed
lærer hinanden at kende og ender i en lærekontrakt. Dansk Automobil Sports Union (DASU) har et velgennemført arbejde, som sigter mod folkeskolen – et samarbejde som AutoBranchen Danmark også
deltager i og som flere virksomheder sender rollemodeller til. Når folkeskoleeleverne møder en ung mand
eller kvinde, som fortæller om sit karrierevalg og om mulighederne i branchen, så vækker det interessen
og potentialet er stort.
Kvinderne oplever bedre trivsel på skolen end i virksomheden, om end forskellen ikke er voldsom. Når
kvinderne oplever chikane eller fordomme på skolen, kommer det altid af relationen med andre af skolens
elever. I nogle besvarelser lægger de kvindelige elever vægt på, at der er en kontaktperson på skolen til
at håndtere den slags konflikter – de roser, at der er klare retningslinjer for, hvad de skal gøre i situationen, mens andre kvinder efterlyser netop det på andre skoler.
Når trivslen er mindre god i virksomhederne, kan det skyldes fordomme fra ældre medarbejdere. Derfor
må ledere gå forrest med gode eksempler. På samme måde er der fortsat behov for at kommunikere
selvfølgeligheden af, at autobranchen er en branche for begge køn og i særdeleshed signalere, at kvinder
også har en berettigelse i branchen. Det er der nemlig brug for at signalere til såvel skoleelever og deres
forældre som til de virksomheder, der skal ansætte elever.
I virksomhederne efterlyser omtrent halvdelen af de adspurgte kvinder, at der er bedre tid til at lære nye
opgaver. Dette ønske er formentlig generelt for elever uanset køn, og måske skal virksomhederne se på,
om der er muligheder for forbedring – kan man sætte tempoet lidt ned og måske integrere nye ting fra
seneste pensum på skolen?
Skolerne høster ros for evnen til at favne alle. Virksomhederne har lidt mere brug for at få det lært. Igen
handler det måske om lederne som det gode eksempel, der skal smitte af på værkstedet.
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Bilag 1 - Karrieredrømme
Eleverne har svaret på spørgsmål om deres karrieredrømme. Her udvalgte svar. Det er tydeligt, at
drømmen om at blive selvstændig fylder hos autobranchens unge kvinder:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg drømmer om at beholde job hos Audi hvor jeg har min læreplads. Men hvis ikke muligt vil jeg
gerne stige i graderne, altså arbejde med endnu større mærker. Eller at arbejde som noget rally
mekaniker.
At være en god og dygtig mekaniker.
Jeg vil gerne have mit eget værksted på et tidspunkt, men lige nu er min drøm at blive master
indenfor VAG.
Om 5 år ville jeg stadig arbejde som mekaniker frem til, at jeg ikke fysisk kan holde til det. Derefter
kunne det være en mulighed at blive sælger.
Altså min drøm er at blive mekaniker ved Volkswagen, da jeg er meget fan af VW, men ellers
skulle det være Skoda, Seat, Audi osv bare noget indenfor VAG.
Jeg vil gerne være automekaniker og arbejde med det mekaniske.
Jeg vil gerne være ved et lille værksted, hvor folk ikke stresser rundt hele tiden og skælder ud.
Jeg vil gerne være autotekniker, så jeg kan lave el- og hybridbiler.
Jeg vil gerne arbejde ved BMW, men ellers vil jeg rigtig gerne være selvstændig og have mit eget
værksted.
Udlært muligvis opstartet eget værksted med en kammerat.
Jeg drømmer at blive selvstændig, og starte mit egen autolakererfirma op.
Jeg vil rigtig gerne arbejde som mekaniker ved Volkswagen eller bare ved en VAG-værkstedværksted, da jeg går meget op i VAG biler.
At arbejde på et bilværksted.
Jeg kunne godt tænke mig at starte min egen virksomhed, hvor der ikke kun bliver lavet autoservice på biler, men også smedearbejde på bilerne. Overordnet, ville jeg gerne være selvstændig.
Min karrieredrøm er at blive mekaniker, og føre jobbet som mekaniker videre i familien. Hvor jeg
ser mig selv om 5 år, er at jeg har fået jobbet som mekaniker.
Jeg vil gerne være med til at fremme det bæredygtige aspekt i bilbranchen. Og måske være med
til at undersøge om materialer i biler kan genanvendes på en eller anden måde. Jeg ved fra da
jeg læste bæredygtig bioteknologi at vi kommer til at mangle metaller i fremtiden, der er vist nu
14-15 metaller som er ved at være opbrugt. Plus der er rigtig meget plastik i biler som kunne
laves af bioplastik nu.
Jeg ville gerne have fast arbejde som autolakerer og i mellem tiden spare op til at kunne starte
selvstændigt på et tidspunkt.
Jeg vil gerne arbejde på et autolakererværksted eller måske starte et firma selv i familien
Jeg vil gerne arbejde som autolakerer på Færøerne eller udlandet.
Teknikeruddannet mekaniker.
Selvstændig.
Jeg ser mig selv som værende effektiv på gulvet. Ingen lederstilling eller noget, da jeg ikke er
ledertypen. Jeg vil helst bare arbejde, og være kreativ med hænderne.
Jeg vil rigtigt gerne have mit eget værksted.
Jeg vil gerne læse videre til bildesigner og selvfølgelig er drømmen at være med til at lave biler
ved Formel 1.
Jeg vil godt have et fast arbejde med gode kollegaer.
Vil have mit drømmehus og arbejde som lastbilmekaniker.
Jeg vil gerne en dag have mit eget firma.
Har eget autoværksted med gang i den.
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•
•
•
•

•

•

Det kunne være en fed oplevelse at komme til udlandet og være ved en stor virksomhed som fx
Mercedes og BMW. Enten som mekaniker eller sælger
Jeg drømmer om at blive selvstændig, uddanne mig videre og blive en af landets bedste.
Jeg vil gerne arbejde som personvognsmekaniker i et firma.
Jeg vil gerne arbejde som mekaniker i forsvaret, og der vil jeg gerne arbejde resten af mit liv. Jeg
vil gerne med på udsendelserne og stå for deres biler og tillære mig mere viden fra vores allierede. Jeg vil gerne stå og ordne lastvogne, kampvogne mv. Og måske opdatere til fly senere.
Om fem år vil jeg være uddannet automekaniker og arbejde på et værksted. Jeg vil gerne være
på et værksted, hvor man tager mere end et bilmærke ind – for at komme til at arbejde med flere
slags biler, og forskellige slags fejl som fx el/hybridbiler og almindelige brændstofbiler, da deres
fejl er forskellige og der er forskellige udfordringer til de forskellige biler.
Jeg vil gerne arbejde på et værksted og udføre større opgaver så som motorskift og lignende.
Jeg ønsker, at jeg muligvis kan hjælpe min familie videre i drømmen om at starte et raceteam og
kunne lave bilerne sammen med dem.
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Bilag 2 - Uddannelsesvalg
Eleverne har svaret på, hvorfor de valgte en uddannelse inden for autobranchen. Her udvalgte
svar:
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Jeg havnede ved en fejl på et Auto hold på en produktions skole, og faldt faktisk bare pladask for
det.
Den var ikke første prioritet helt tilbage i folkeskolen, men det der fik mig til at skifte til mekaniker,
var min far som er flymekaniker, og jeg synes det var mega spændende, meeeeen synes det var
lidt for stort til mig og derfor blev det biler.
Jeg elsker biler, og har altid haft en interesse i biler ved, at jeg kan skrue i dem.
Jeg var i gang som pædagog men da jeg kørte surt i det og altid har haft interesse i biler og blev
tilbudt en praktik på uddannelsen, ku jeg ikke sige nej. Det var lige mig at skrue i biler.
Jeg valgte at blive mekaniker, af den simple grund at min storebror og jeg havde spillet en del
"Need for Speed", og derfor lagde mærke til bilmærker, fælge og andet. Jeg prøvede at komme i
praktik i en børnehave og tiden gik så langsomt, men så prøvede jeg mekaniker og tiden fløj
afsted og jeg nød at være der. Derfor blev jeg mekaniker.
Biler og fart har altid været en stor interesse. så det var det oplagte valg.
Jeg vidste ikke hvad jeg ville i starten, og jeg har mange drenge venner som har rodet ved knallerter osv. så tænkte hvorfor ikke bare prøve det af, da det så sjovt ud.
Jeg har altid godt kunne lide biler, lide og rode i biler, hjalp meget min mor og bedstefar med biler
da de var mekanikere. Jeg syntes det er et spændende fag, og kan godt lide at være i selskab
med fyre på et værksted. Det giver lidt mere og viser at det ikke kun er mænd som kan noget
med biler.
Interesse for faget.
Almindelig interesse for biler og fascineret at motor og dens opbygning.
Jeg havde taget GF1 i 2016 i auto, og det var det jeg ville. Så jeg valgte at gå i gang med uddannelsen igen.
Min kreative side og interesse for biler.
Min interesse for biler.
Jeg valgte denne uddannelse, fordi jeg virkelig brænder for biler og lave dem også.
Fordi jeg elsker alt om biler.
Efter mange overvejelser omkring hvilken uddannelse jeg gerne ville have, besluttede jeg mig for
den her, nu nok, var den rigtige.
Fordi jeg ikke gad at være teknisk designer, fordi man sidder man ved en computer i en hel dag.
Så jeg besluttede mig for at blive mekaniker hvor man står mere op.
Altså jeg har taget en htx og været på universitetet før jeg startede på gf 2 auto. Jeg indså til sidst,
at jeg ikke ville en universitetsuddannelse. Jeg har drømt om at være mekaniker siden jeg var 15
år, men jeg blev på en måde presset til at tage en htx.
Efter jeg havde prøvet nogen andre fag og havde været i praktik som autolakerer kunne jeg bare
mærke, at det var det fag jeg brændte for.
Elsker biler og blive beskidt og bare være et med mit fag.
Fordi jeg pludselig fik en stor interesse for faget, da jeg var i praktik hos en autolakerer i 8. klasse.
Interessen voksede og udviklede sig bare derefter, så jeg besluttede mig for at det var den uddannelse jeg gerne ville have.
Det er en spændende branche at være i.
Brobygning og pga. jeg synes den er sjovt.
Ville gerne lave noget hvor jeg skulle være fysisk aktiv og bruge mine hænder. Og autobranchen
var en oplagt mulighed.

17

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Har altid haft stor interesse for biler (faget), pga. min far og storebror. Har lavet biler og crosser
siden jeg var lille.
Fordi jeg godt kan lide at bruge mine hænder.
Min mor arbejder inde for faget og hende har jeg set meget op til.
Jeg ville bare udfordre mig selv.
Fordi min far er selvstændig mekaniker med eget værksted. Så der skal jo være en arving til
værkstedet. Så det blev mig, så derfor er det vigtig jeg får uddannelsen.
Interessen for biler og mekanik. Kan godt lide den tekniske del.
Jeg har altid haft en kærlighed til biler, og jeg har en drøm om at blive rigtigt dygtig inden for faget.
Jeg ville ikke sidde for meget på en skolebænk hele tiden. Jeg var ikke kørt skoletræt endnu, men
jeg ville have en erhvervsuddannelse.
Jeg har altid haft lyst til at være mekaniker, for jeg har en kæmpe svaghed for lyden af lækker,
god motor. Men eftersom jeg ikke er opvokset i en familie, der har med biler at gøre, eller har haft
adgang til at stå i et værksted som mange af drengene har. Oveni fik jeg, da jeg skulle vælge
uddannelse i 9. klasse at vide, at jeg ikke måtte være håndværker, fordi det ikke var noget for
kvinder. Og specielt ikke mekaniker. Derfor valgte jeg STX. Den største fejl i mit liv.
Faget er interessant og jeg kan godt lide at bruge mine hænder. Jeg er ikke god til at sidde stille
og være boglig længe ad gangen. Jeg var i erhvervspraktik som mekaniker i 9. klasse. Det fangede mig og jeg syntes, at det var interessant.
Min far og bror er mekanikere, og jeg syntes det var interessant.
Jeg finder det at rode med biler interessant, og jeg ønsker at kunne klare det i en branche, der er
meget mandsdomineret.
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Bilag 3 - Elevernes anbefalinger
Til skolen
Eleverne er blevet bedt om at give råd til skolen i forhold til at skabe et miljø og kultur med plads
og rum til alle. Dette er et udvalg af kommentarerne:
•

Pas på med krænkelseskulturen. Vi kan godt tåle noget.

•

Fortsæt som I gør. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan komme til en lærer, hvis jeg eller andre har
det svært. Og miljøet er allerede meget mobbefrit og kønsneutralt.

•

Jeg har behov for at der var måske lidt mere hjælp fra skolen til at finde en læreplads som
pige/kvinde. Jeg fik fra start af at vide at pigerne er oftest mere opsat på at lære og blive en dygtig
mekaniker, men jeg forstår bare ikke hvorfor det så skal være så svært at finde en læreplads?
(ved også godt det er svært for fyrene) Jeg kan rigtig godt lide det miljø Roskilde Tekniske Skole
har, for der bliver ikke gjort forskel på os, og hvis der er noget som ikke er i orden, så føler jeg
det er okay at sige det, og hvis man siger man ikke trives, så bliver der gjort noget. Jeg tror mere,
at det er en kulturændring, der skal ske hos værkstederne, for der er mange som ikke vil tage
piger/kvinder ind, på trods af at man måske har bedre kvalifikationer end de fyre, man går med.

•

Jeg tror mere, at det er eleverne på stedet mere end lærerne, der oftest er et problem for os piger,
fx - når vi har timer sammen med drenge, skal de lade være med at se os som det svage køn, vi
kan de samme ting som de kan

•

Altså jeg synes selv jeg tit og ofte bliver mødt med blikke og mumlen, når jeg passerer nogle
drenge, især når jeg har arbejdstøj på.

•

Jeg synes faktisk ikke der er noget at sætte på skolen og lærernes måde at "håndtere" piger i
faget, Jeg synes de klarer det virkelig godt

•

Jeg syntes skolen gør det rigtig godt! Der er en mentor til rådighed, hvis der er noget, der er træls
eller hvis man skal have lidt gode råd. Jeg har generelt ikke oplevet de helt store problemer ved
at gå ind i et mandebetonet fag.

•

Lærerne burde tænke over, at der ikke er særlig mange piger i faget, og dem der endelig er
kæmper også for at udleve drømmen for den uddannelse de har valgt. Men nogle kan godt have
mere svært ved tingene end andre og måske har brug for lidt mere hjælp og støtte. For det kan
stadig være svært at spørge om hjælp, for ingen gider virke dum over for sin klasse, og slet ikke
når man er en pige og folk måske ser ned på en i forvejen, fordi man har valgt dette fag.

•

Der skal være en, man kan gå til, hvis man har et problem i forhold til de andre på holdet. Der
skal være en form for konsekvens for dem, som ikke opgører sig ordentligt.

•

Få godt fat i pigerne. Særligt hvis de har en baggrund, hvor de ikke haf haft meget tid til at rode
med bilerne i fritiden. Få godt fat i dem og vær sikker på, at de forstår tingene. Søg til dem og giv
mulighed for, at de kan spørge. Det er nemlig et problem at række hånden op af frygt for at virke
dum overfor de andre.
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Til virksomheden
Eleverne har svaret på, hvad virksomhederne kan forbedre i forhold til at skabe et miljø og en
kultur, hvor alle føler sig set, hørt og rummet uanset, hvem man er. Her udvalgte svar:
•
•
•
•

•
•
•

Sørge for at spørge ind til om jeres lærlinge har det godt. Jeg synes, at man lidt mangler, at
chefen kommer til en, da man ikke altid tør at komme til dem.
At man lytter. Uanset hvor langt man er nået, kan man altid komme i tvivl.
Har ingen råd, for i den virksomhed jeg er ansat i, er der plads til alle.
I skolepraktikken er der masser af tid til at prøve ting af flere gange, og lære i sit eget tempo.
Værkføreren gør det også tydeligt, at det er okay at lave fejl, men opmuntrer os selvfølgelig til at
blive hurtigere og huske vores fejl. I en rigtig virksomhed, virker der bare ikke til at være tid til at
tænke sig om. Det kan også føles som om, at de ansatte forventer, at man allerede har lært ting
udover pensum, selvom man egentlig er hos dem for at lære. Det er meget stressende. En rigtig
virksomhed kunne godt være mere som skolepraktikken, når det kommer til at give sig tid til at
oplære eleven ordentligt.
Tal med dine lærlinge om både hvordan vi trives både privat og i jobbet
Giv udfordringer, der svarer til, hvor langt man er i forløbet
Trivselssamtaler
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Bilag 4 – Undersøgelsens figurer
Hvilket område opfatter du som mest attraktivt?
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Administration

Samtlige deltagere i undersøgelsen foretrækker arbejdet på værkstedet

I hvor høj grad oplever du, at der er et miljø og en kultur
på skolen, hvor alle føler sig set, hørt og rummet uanset
køn, etnicitet, seksualitet, religion, alder osv?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER BEDST.
På en skala, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst, har 69 procent svaret mellem 7 og 10 og 78 procent har svaret mellem 6 og
10. 3 ud af 4 kvinder oplever altså, at der er plads til alle., om end der også er en lille del, som har det sværere.
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I hvor høj grad møder du forståelse fra dine omgivelser
uden for skolen på, at du som pige har valgt at gå ind i et
”mandefag”?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER BEDST.
På en skala, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst, har 76 procent svaret mellem 8 og 10. 85 procent har svaret mellem 7 og
10. Mere end hver anden har givet 10. Noget tyder altså på accept - kvinderne overvejende har valgt fag, som deres
omgivelser finder naturlige for dem.

I hvor høj grad oplever du, eller har du oplevet seksuel
chikane på skolen?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 1 ER LIDT OG 10 ER MEGET.
På en skala, hvor 1 er lidt og 10 er meget, svarer 76 procent mellem 1 og 3. Halvdelen af de adspurgte har givet den
bedste karakter. Dog skal det bemærkes, at der er en gruppe, som har oplevet seksuel chikane og 4 procent svarer 10.
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Favoriserer skolen drengene?
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En lille del mener, at drengene favoriseres på skolen, men mere end otte ud af 10 svarer nej.

Favoriserer skolen pigerne?
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Mindre end hver 10. mener, at pigerne favoriseres på skolen. Lidt flere mener altså, at drengene favoriseres, men forskellen
er begrænset.
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I hvor høj grad mener du, at piger bliver mobbet på skolen
– fordi de er piger?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER HØJEST.
På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er højest, svarer tre ud af fire enten 1 eller 2. De oplever altså ingen
kønsrelateret mobning.

I hvor høj grad mener du, at drenge bliver mobbet på
skolen – fordi de er drenge?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER HØJEST.
På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lavest og 10 er højest, svarer 87 procent enten 1 eller 2. De oplever altså stort set ingen
kønsrelateret mobning overfor drenge.
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I hvor høj grad ville du anbefale din søster at tage den
samme uddannelse som dig?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER MEGET.
På en skala, hvor 1 er lidt og 10 er meget, svarer 59 procent mellem 6 og 10. 29 procent svarer 10. Omvendt svarer 13
procent 1. Næsten seks ud af 10 ville med overvejende sandsynlig anbefale deres søster at tage samme uddannelse.

I hvor høj grad ville du anbefale din bror at tage den
samme uddannelse som dig?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER MEGET.
På en skala, hvor 1 er lidt og 10 er meget, svarer 69 procent mellem 6 og 10. 36 procent svarer 10. Omvendt svarer 11
procent 1. Lidt flere ville anbefale deres bror fremfor deres søster at tage samme uddannelse.
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I hvor høj grad er der et miljø på skolen, hvor man kan tale
om forskellige udfordringer i for-hold til trivsel og følelsen
af at høre til?
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SKALA 1 TIL 10. HVOR 10 ER BEDST.
På en skala, hvor 1 er lavest og 10 er bedst, svarer 65 procent mellem 7 og10, altså med følelsen af, at der er et miljø,
hvor man kan tale om udfordringer. Mindre end 10 procent har en oplevelse af, at der mangler et miljø, hvor man kan tale
om udfordringer.

PROCENT

I hvor høj grad har du en fornemmelse af, at der sker
forskelsbehandling i virksomheden på grund af
lærlingenes køn?
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SKALA FRA 1 TIL 10. HVOR 10 ER MEGET.
Kun ganske få har en lille oplevelse af forskelsbehandling.
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