
Svetskväll för 
tjejer

Vad | Hur | Varför



Hur många av er har en
tjej i klassen ?

Hur många har 50/50?

Hur många har fler
tjejer än killar?



Idé

Vi ville öka antalet kvinnor i yrket

Att göra ett event där man får prova 
på att svetsa

Marknadsföra utbildningen



Resultat

40 besökare

9 kvinnliga elever böjade kursen

Stor medial uppmärksamhet

Inspirerat andra yrken att göra
liknande event



Så här 
gjorde jag 



• Pitchade idén till Rektorn 

• Skapade en hemsida

• Använde Facebook för att få kontakt med 
kvinnliga svetsare och företag

• Planerade kvällen rent praktiskt

• Marknadsföring i lokaltidningen, 
bohuslänningen och radio. 

• Mejlad kändisar/politiker både lokalt och 
regeringsnivå. Mejlade kungahuset 



Enkla tips för att
arrangera en
tjejkväll på eran
utbildning.



Fikat är viktigt



Bra saker att ha med

”stationer” där man får prova på de olika 
svetsmetoderna, flera olika tävlingar med fina 
priser

Prata med olika företag 

Svetsa en namnskylt som de fick ta med hem

Yrkesverksamma kvinnor som hjälper 
besökarna och pratar om yrket



• Säkerhets genomgång

• Ge tydlig information kring vart de kan byta om, 
lämna jackor osv.

• Se till att det finns skyddskläder i många olika 
storlekar.  Tex xs-xxxl

• Ha en enkel & öppen atmosfär där besökarna vågar 
att prova på



Tydlig information



Reflektioner från tjejerna. Amanda nuvarande 
elev.
• Tjejkvällen 2019 var mycket väl förberedd, vi som var där fick träffa flera 

kvinnor som faktiskt jobbar som svetsare. Vi fick veta hur en dag på deras 
arbetsplats kan se ut, vad man kan förvänta sig som kvinna i yrket samt hur 
man bäst tacklar det. Sen fick vi ju såklart svetsa också. Jag personligen föll 
för tig och pinne. För mig som aldrig hållit i en svets var den största 
upptäckten att det inte är så farligt som man föreställt sig. Att ha lite fel 
inställningar resulterar inte i någon större katastrof, det är bara att göra om 
och göra rätt. På plats var också företag, ESAB och Weld in west ab. Dem 
bidrog med information om svetsningsutrustning och hade en hel del roliga 
utlottningar. Restaurangelever bidrog med fika och godis men vi hade så 
roligt att vi knappt kom oss för att pausa svetsandet och ta en tugga. Det 
jag tog med mig från svetskvällen var insikten att jag kan lära mig det här. 
Om jag vill, och det ville jag. 



Reflektioner från tjejerna. Lucia, nuvarande elev

• Att ha förebilder man kan identifiera sig med gjorde de lättare att få 
självförtroendet för att själv våga uppnå något man inte riktigt vågade 
innan.

• Att praktiskt få testa på och upptäcka hur de är att svetsa var en viktig 
del i varför jag valde att söka till utbildningen

• Att få träffa företag gav en framtids visioner om vad som kan vara 
möjligt och peppade en för att börja inom branschen.



Reflektioner från tjejerna. Sandra, nuvarande elev

• Tjejkvällen var mycket givande, man fick träffa flera tjejer som faktiskt 
jobbade som svetsare och höra deras syn på att vara tjej i en 
mansdominerad yrkesgrupp.

• Upplägget var mycket bra, man fick prova på dem olika 
svetsmetoderna och mingla med flera företag som var där och visade 
upp sig.

• Jag blev så intresserad att jag tog och sökte och kom in!



Frågor?


