
Modern och jämställd kompetensförsörjning. Hur får vi till den? 
 
Finsam Gotland, i samarbete med Teknikcollege Gotland och Kompetenta Gotland, vill härmed bjuda in 
till en spännande förmiddag med föreläsning och workshop kring maskulinitet, normer och jämställda ar-
betsplatser.  
 
Könsfördelningen på flertalet gymnasiala yrkesprogrammen, och den arbetsmarknad de utbildar för, är tydligt 
snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas flertalet arbetsgivare inom t.ex. teknik, bygg och indu-
stri ha stora rekryteringsbehov framöver. För att säkra kompetensen och öka jämställdheten krävs att både ut-
bildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar.  
 
Som en vägledande strategi genomför varje elev på ett yrkesprogram arbetsplatsförlagt lärande (Apl). Apl är 
lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet med Apl är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper 
och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det är 
således av yttersta vikt att eleven i och med sin Apl möter en jämställd och inkluderande arbetsplats.   
 
För att engagera, utbilda och vägleda i detta arbete har Finsam Gotland, 
Teknikcollege Gotland och Kompetenta Gotland tagit hjälp av Peter Rung. 
Peter är en av Sveriges mest betydande föreläsare med inriktning på föränd-
ringsarbete rörande normer, maskulinitet och machokultur, våld i nära relat-
ion och civilkurage.  
På ett lekfullt, lättillgängligt, men också personligt sätt, har han hjälpt flerta-
let, både stora och små, företag och föreningar med att utveckla sitt värde-
grundsarbete och faktiskt gå från ord till handling. Exempel på tidigare upp-
dragsgivare är Svensk Elitfotboll, SHL, Byggnads och Färjestad BK. Utöver 
detta sitter Peter som styrelsemedlem Östersunds FK.  
Tillsammans med sin partner Nina Rung verkar Peter för att ännu fler kom-
muner, bostadsbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska ta ställning mot våld och införa Huskurage. 
Huskurage är en policy och handlingsplan för hur grannar ska agera vid oro för våld i hem och nära relation.  
 
Datum: 8:e oktober 
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: Strand Hotel Visby, Strandgatan 34, 621 56 Visby 
 
Övrig information: 

• Arrangören bjuder på kaffe och macka vid ankomst och fika med sötsak i paus.  
• Lokalen rymmer ca 70 personer. Maximalt antal deltagare är därför 2 personer/arbetsgivare. Detta 

anges i anmälningslänk.  
o Vill ni komma fler? Kontakta då arrangören.  

Alla frågor kring arrangemanget skall skickas till erik.backstrom@gotland.se 

Varmt välkommen! 

 

 


