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1. INLEDNING  
Tranquist Utvärdering har haft i uppdrag av Region Skåne att utvärdera projektet Prao i 
Skåne (PRIS). Uppdraget har inneburit att fortlöpande analysera utvecklingen av 
projektet som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). I denna avslutande rapport 
summeras resultat, analyser och rekommendationer från utvärderingen av PRIS.  

1.1. Socialfondens utlysning av projektmedel 
Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja 
sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna. Socialfonden i Sverige ska, 
genom att finansiera olika former av projekt, bidra till en väl fungerande arbetsmarknad 
och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. 

För att finansiera projekt görs utlysningar till ansökningsomgångar i åtta regioner samt 
nationellt. I Svenska ESF-rådets region Sydsverige gjordes en utlysning (dnr. 
2019/00203) som faller under Programområde 1 – kompetensförsörjning och det 
särskilda målet 1:2 som avser ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, 
arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. 

Utlysningen utgick från det regionala målet i Skåne-Blekinge om att utveckla och 
tillämpa metoder och former för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv i 
syfte att långsiktigt stärka produktivitetsutveckling: 

En kritisk faktor för att stärka arbetslivets förmåga till förnyelse är en 
välutbildad arbetskraft, vilket kräver såväl välfungerande 
utbildningsinstitutioner med god studie- och yrkesvägledning och samverkan 
mellan skola och arbetsliv som insatser för att stärka lärandet i arbetslivet. 
(Det) krävs insatser för att öka genomströmningen och förbättra 
måluppfyllnaden inom grund- och gymnasieskolan. Det behövs bättre 
matchning mellan utbildningsval och arbetsmarknadens efterfrågan1. 

 

I den regionala planen för Skåne-Blekinge beskrivs utbildning och 
kompetensutveckling som viktiga medel för att klara den dubbla utmaningen att 
förbättra produktiviteten och öka sysselsättningsgraden. Under 2015, när analysen 
gjordes, valde allt färre ungdomar i Skåne-Blekinge yrkesförberedande utbildningar – 
precis som i landet i stort. Samtidigt var ungdomsarbetslösheten hög parallellt med att 
många företag och branscher uppgav att de hade svårigheter att rekrytera rätt 
kompetenser. Det har således pekats ut som ett prioriterat område i det regionala 
utvecklingsarbetet att hantera dessa utmaningar.  

Mot denna bakgrund har ambitionen varit att Socialfonden i Skåne-Blekinge ska bidra 
till en förbättrad samverkan inom utbildningsområdet, stärka yrkesutbildningarnas 
attraktivitet samt utveckla utbildningarnas innehåll och det arbetsplatsförlagda 
lärandet. Förväntade resultat av de projekt som finansieras inom utlysningen är: 

• stärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv,  
• utvecklade metoder och former för arbetsplatsförlagt lärande och/eller  
• utvecklade metoder och former för att bryta mönster vad gäller könsstereotypa 

och diskriminerande strukturer.  

 
1 Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014–2020 i Skåne-Blekinge. 
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Detta ska i sin tur leda till att övergången mellan utbildning och arbetsliv för ungdomar 
och andra nytillträdande på arbetsmarknaden förstärks, att arbetsmarknadens behov 
av arbetskraft och kompetens tillgodoses samt att en breddad rekryteringsbas för ett 
hållbart arbetsliv möjliggörs. 

1.2. Prao i Skåne (PRIS) 
Ett av de projekt som beviljades finansiering inom utlysningen är Prao i Skåne (PRIS). 
Projektet ägs och koordineras av Region Skåne, men genomförs genom delprojekt som 
leds av delprojektledare från Lunds kommun, Helsingborgs kommun, Hässleholms 
kommun och IUC Syd. I projektet medverkar totalt 30 skånska kommuner. Dessutom 
ska projektet samverka med övriga kommuner i Skåne2 och för projektmålen relevanta 
arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. 

Det övergripande målet för PRIS är enligt projektansökan att implementera ett 
systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete som ökar likvärdigheten, 
valkompetensen och rörligheten över kommungränserna inom Skåne. Projektet ska 
generera gemensamma och strukturerade former för prao i Skåne som motverkar 
könsstereotypa och diskriminerande strukturer. För att nå dessa övergripande mål har 
projektmål formulerats på omedelbar, kort och lång sikt.   

TABELL 1. PRIS MÅL PÅ OMEDELBAR, KORT OCH LÅNG SIKT. 

De omedelbara resultaten som projektet ska nå är:  
• ett utökat utbyte mellan kommunerna i regionen kring prao.  
• en ökad samverkan inom medverkande kommuner kring prao.  
• en ökad medvetenhet kring arbetet med jämställd prao i medverkande kommuner 

och arbetsgivare.  
• en utveckling av en långsiktigt hållbar stödstruktur i regionen för kommunernas 

arbete med prao. 
• ett utvecklat, mer likvärdigt arbete med prao i medverkande kommuner. 
• en utveckling och implementering av digitala prao-verktyg. 
• utvecklade kontakter mellan huvudman för prao och arbetsgivare. 
• nya arbetssätt kring praoplatser hos arbetsgivare har utvecklats eller 

uppmärksammats. 

De resultat som projektet (indirekt) kan påverka på kort sikt är: 
• ändrade attityder hos skolpersonal, elever och arbetsgivare om bristbranscher en ökad 

spridning mellan branscher som erbjuder praoplats. 
• ett ökat antal registrerade arbetsgivare som erbjuder praoplats. 
• en ökad valkompetens hos elever. 
• en ökad likvärdighet för elever kring prao. 
• ett minskat antal könsstereotypa val av praoplats. 
• ett ökat söktryck till yrkesförberedande utbildningar. 

De resultat som projektet (indirekt) kan påverka på lång sikt är: 
• en breddad rekryteringsbas för arbetsgivare vilket underlättar matchning och 

kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. 
• en ökad sysselsättningsgrad hos unga. 
• ett minskat utanförskap hos unga. 
• en ökad rörlighet bland unga på en regional arbetsmarknad. 
• en jämställd och tillgänglig arbetsmarknad oavsett kön eller social bakgrund. 

 

 
2 De kommuner som valde att inte medverka i PRIS var Malmö, Staffanstorp och Vellinge.  
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De omedelbara målen har fungerat som delmål för projektet i planeringen av 
genomförandet. Det är följaktligen dessa mål som utgör huvudsakligt fokus för 
utvärderingen.  

Det bör poängteras att PRIS sorterar under Socialfondens särskilda mål 1.2. Detta 
innebär att det inte registreras deltagare i projektet, vilket annars är fallet inom 
Socialfondens projekt för kompetensutveckling. Fokus ligger istället på 
metodutveckling och stärkta strukturer för samverkan mellan utbildning och arbetsliv.  

Utifrån de uppsatta delmålen utarbetades fyra fokusområden fram för PRIS under 
projektets analysfas. Dessa utgör tillsammans en struktur för de aktiviteter som 
genomförts under projektet. De prioriterade områdena är organisation, 
kommunikation, digitala verktyg och nätverkande, vilket bygger på den inledande 
kartläggning av kommunernas praoarbete som genomfördes under projektets 
analysfas.  

TABELL 2. PRIS FYRA FOKUSOMRÅDEN. 

Organisation 

Fokus på förankring, förändring och förbättring av kommunernas arbetssätt på ett långsiktigt 
och hållbart plan. Detta avser rutiner, resurser, samverkan mellan förvaltningar och över 
kommungränser, samordning och likvärdighet kring prao. Ambitionen är att PRIS ska bidra till 
en förbättrad struktur för kommunernas interna praoarbete. 

Kommunikation 

Genom att identifiera och sprida framgångsfaktorer, goda exempel och inspirationsmaterial 
kan PRIS öka kunskapen hos både kommuner och företag om framgångsrika arbetssätt kring 
prao. Detta skapar i förlängningen bättre förutsättningar för goda praoupplevelser hos alla 
berörda parter, inklusive fler praoplatser för elever. Fokus ligger på framtagande av gemensamt 
material som kan användas av alla kommunerna. 

Digitala verktyg 

Implementering och utveckling av digitala verktyg för prao kan underlätta för både 
skolpersonal, elever samt arbetsgivare, och samtidigt öka likvärdigheten för eleverna. PRIS har 
som ambition att stötta såväl tillämpning som utveckling av de befintliga praoverktyg som 
används i kommunerna.  

Nätverkande 

PRIS ska bidra till nya nätverk inom och mellan kommuner för att uppmärksamma 
gemensamma arbetssätt, metoder och plattformar. På detta sätt kan PRIS underlätta 
praoarbetet vad gäller t ex handledning, information om arbetsmiljöregler, ersättning för 
utebliven prao, prao-koncept etc. 

 

För att realisera målen för projektet har den projektgrupp som arbetet med PRIS utgått 
från två primära samverkansparter – kommuner och arbetsgivare. Tonvikten i projektet 
har legat på kommunernas arbete med prao, inte minst som en följd av covid-19-
pandemin. I detta avseende har fokus legat på de verksamheter och personal som 
arbetar med prao i de medverkande kommunerna. Varje kommun har haft en 
huvudsaklig kontaktperson för projektet som varit utgångspunkt för respektive 
delprojektledares dialog med kommunen. När det gäller arbetsgivare har fokus legat 
på branschföreträdare för brist- eller framtidsbranscher via IUC Syd. I projektet har 
samverkan med arbetsgivare skett på flera olika nivåer och via olika aktörer: via 
kommunerna, via branschorganisationer samt enskilda arbetsgivare.  
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2. UTVÄRDERINGEN AV PRIS  
Det uppdrag som slutredovisas genom denna rapport har bestått i att löpande 
utvärdera PRIS utifrån projektets utgångspunkter. Utvärderingen har över tid haft olika 
fokus, men har genomgående haft ett övergripande fokus på att stötta arbetet i 
projektet med att utveckla ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete som ökar 
likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten över kommungränserna i Skåne. 

2.1. Utvärderingsuppdraget 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska utvärderingen användas för att under projektets 
genomförande säkerställa att projektet styr mot projektresultaten och att det skapas 
förutsättningar för att projektet ska ha så stor inverkan på effekter som möjligt. Därför 
har utvärderingen genomförts löpande under genomförandet och den ska bidra till 
kunskap och nytta på flera olika nivåer. Utvärderingen ska studera både processer, 
resultat och eventuella effekter från projektet kopplat till utlysningen.  

Genom det löpande arbetet har uppdraget inneburit att stödja projektteamet genom 
att återföra kunskap som kan hjälpa projektet att agera agilt. Ett särskilt fokus har varit 
att utvärdera och stödja projektet ur ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv i 
projektets alla delar.  

Uppdraget har inneburit att erfarenheter och resultat av utvärderingsarbetet ska 
återföras löpande i syfte att skapa en process för lärande bland projektets aktörer. Detta 
har gjorts genom en formativ återkoppling till projektgruppen, styrgruppen samt 
medverkande kommuner. I denna slutrapport sammanställs erfarenheterna ur ett 
summativt perspektiv.  

2.2. Teoribaserad utvärdering 
Utgångspunkterna för projektutvärdering inom ESF finns beskrivna i Socialfonds-
programmet3. Det specificeras att ”lärande utvärdering (även kallad 
processutvärdering) bör genomföras för att ge projektägare förutsättningar att 
utveckla processer och metoder under projekttiden”. Detta ger projektutvärderingen 
en tydlig formativ roll. Vidare anges att projektutvärderingar, för att de ska leda till 
avsedd kunskapsanvändning och lärande hos dem som berörs av utvärderingen, bör 
utformas som en lärandeaktivitet och som en del av en strategi för lärande och 
kunskapsanvändning. Detta innebär i sig att utvärderingens kontrollerande inslag 
tonas ner till förmån för ett utvecklingsperspektiv.   

Inom Socialfondsprogrammet 2014–2020 tillämpas ett resultatbaserat arbetssätt. Det 
innebär att grunden för genomförande av insatser inom programmet ska utgå från en 
förändringsteori och att utvärdering ska ske i form av teoribaserad utvärdering. 
Utgångspunkt för denna utvärderingsansats ligger i just förändringsteori, d v s den 
modell som beskriver projektets mål och önskvärda resultat samt antaganden kring 
vilka metoder och aktiviteter som behöver användas och genomföras för att målen ska 
uppnås. Genom att analysera förändringsteorin kan utvärderingen skapa en förståelse 
för hur det är tänkt att insatsen ska nå sina mål och vilka de grundläggande 
antagandena är. Därifrån är det sedan möjligt att värdera resultatet, inte bara i 
förhållande till genomförandet av projektet utan också i förhållande till förtjänster och 
brister i den underliggande logiken. Antaganden, analyser och prognoser kan även 

 
3 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020. Bilaga 3.   
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göras av mer långsiktiga effekter, för att på så sätt kunna bidra till en ökad social och 
ekonomisk hållbarhet.  
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Genomförande av utvärderingen 
Uppdraget att utvärdera PRIS har inneburit att följa projektet under dess 
genomförande utifrån dess övergripande mål om att implementera ett systematiskt, 
hållbart och kvalitativt praoarbete och utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Utgångspunkt för utvärderingen har varit att stödja och analysera den fortlöpande 
utvecklingen av projektet.  

Utvärderingen har utförts i nära samarbete med projektledningen och den både 
kompletterar och använder sig av den interna projektuppföljning som gjorts inom 
ramen för PRIS. Utvärderingens primära uppgift är i detta avseende att analysera och 
förklara utfallet av de mål och indikatorer som ställts upp för projektet.  

Underlag för denna slutrapport från utvärderingen av PRIS utgörs av material som 
samlats in under hela projekttiden. Underlag för utvärderingen som helhet har 
inhämtats på olika sätt:  

En grundläggande del i utvärderingen av PRIS har utgjorts av studier av relevant 
dokumentation kring projektet. Detta gäller t ex projektets ansökan, 
avstämningsrapport, protokoll och övrig dokumentation. Till detta räknas även de 
underlag från projektledningen som t ex producerats till hemsidan praoiskane.se, men 
framför allt underlag som gemensamt samlats in via checklistor om hur arbetet med 
prao har utvecklats inom medverkande kommuner. Inom ramen för utvärderingen har 
även information inhämtats om andra satsningar och projekt som avsett utveckling av 
prao samt studie- och yrkesvägledning.  

En av de mest centrala aktiviteterna i utvärderingen av PRIS har varit en löpande 
dialog med den personal som ska utföra utvecklingsarbetet inom ramen för projektet. 
Detta har inneburit en regelbunden avstämning och dialog med den övergripande 
projektledaren samt de fyra delprojektledarna. Syftet har varit att såväl stötta som 
dokumentera utvecklingen i projektet genom att fokusera på framgångsfaktorer och 
hinder i projektet samt förutsättningar för fortsatt arbete i ordinarie strukturer efter 
projektslut. Den löpande dialogen har också inneburit en medverkan vid projektets 
styrgruppsmöten. Även där har fokus legat på återkoppling och insamling av underlag 
för att dokumentera utvecklingen av projektet.  

Under våren 2021 riktades en enkät till operativt ansvariga personer samt ansvariga 
chefer för arbetet med prao i de medverkande kommunerna. Enkäten syftade till att 
analysera de berörda aktörernas uppfattningar om projektets bidrag till utvecklingen av 
arbetet med prao i kommunerna. Framför allt handlade enkäten om att identifiera 

FIGUR 1. ILLUSTRATION AV FÖRÄNDRINGSTEORI. 
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medverkande aktörers uppfattningar om framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet 
samt vilka uppfattningar som finns kring regionalt samordnat arbete med prao efter 
projektets slut. I samband med projektets slut riktades även en öppen enkät till 
personer från de medverkande kommunerna som deltog vid projektets slutkonferens. 
Denna enkät fungerade framför allt som ett sätt att fånga upp framgångsfaktorer och 
mervärde i projektet.  

Ett underlag som utgjort ett avgörande del av arbetet med såväl utvärderingen som 
projektet har varit en att de kommuner som medverkat har besvarat en checklista om 
sitt arbete med prao. Ett första nerslag skedde i samband med projektets uppstart i 
september 2020, vilket gav en nulägesbild av praoarbetet i kommunerna. Under 
oktober 2021 fick medverkande kommuner besvara checklistan på nytt i syfte att ge en 
uppdaterad information om praon i Skåne. Tanken med checklistan vid detta tillfälle var 
att ringa in områden som behöver fortsatt utveckling även efter projektets slut samt att 
ge underlag om huruvida projektet har bidragit till någon förflyttning i kommunerna.  

Redovisningen av resultat i denna slutrapport bygger på en sammanvägd analys av de 
underlag som samlats in under den tid som utvärderingen av PRIS har pågått. 
Utvärderingen har genomförts i samarbete och parallellt med det uppföljningsarbete 
som skett internt inom projektet. Utvärderingen handlar i större grad om att beskriva 
hur förändringar uppstått samt styrkor och svagheter i utformningen av projektet. 
Utvärderingens främsta fokus i dessa sammanhang ligger på att skapa lärande kring 
hur resultat uppstått4. Detta utgår ytterst från utvärderingens fokus på lärande och 
kunskapsutveckling i förhållande till projektet PRIS.  

 

  

 

 
4 6 Zall Kusek, J & Rist, R C (2004) Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington: The 

World Bank. 
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3. RESULTAT FRÅN UTVÄRDERINGEN  
I denna rapport summeras de erfarenheter som gjorts under arbetet med 
utvärderingen av projektet PRIS. Resonemangen i rapporten syftar i första hand till att 
bidra med perspektiv på den utveckling som skett inom ramen för PRIS i förhållande till 
uppsatta mål och utvärderingens frågeställningar.  

3.1. Uppfattningar hos medverkande kommuner under vt 21 
Under februari-april 2021 genomfördes en undersökning kring syn på hur projektet 
PRIS utvecklats. Fokus låg på uppfattningar hos de medverkande kommunerna när det 
gäller genomförande och mervärde av projektet. En enkät riktades till personer i 
medverkande kommuner som har en ledningsposition i förhållande till prao samt till 
personer i kommunerna som arbetar operativt med prao och som utgör 
kontaktpersoner gentemot PRIS. I båda grupperna besvarade 24 personer enkäten, dvs 
totalt 48 personer.  

På en fråga om de främsta utvecklingsområdena när det gäller arbetet med prao i 
kommunerna var det vanligaste tydligaste svaret att det behövs fler praoplatser hos 
arbetsgivare, inte minst internt i de egna kommunernas förvaltningar och 
verksamheter. Exempel på hur detta uttrycktes är följande kommentarer: 

”Att få med arbetsgivarna”. 

”Marknadsföring – behöver få fler antal företag som vill ta emot våra elever”. 

”Att få kommunens arbetsplatser/arbetsgivare att öppna upp för prao”. 

”Att nå ut till kommunala och lokala företag inom alla yrkeskategorier”. 

”Det är att få våra företag/arbetsplatser att vara positivt inställda till att ta emot 
prao-elever och se möjligheter istället för hinder. Vi önskar att fler yrkesgrupper 
kan ta emot våra elever så de kan utforska de yrken som de är intresserade av”. 

”Att få fram praoplatser internt i kommunen”. 

”Tillgängligheten på prao-platser och få med företag på det digitaliserade 
arbetet”. 

”Relation till och samarbete med arbetsgivare. Att förmå kommunen som 
arbetsgivare att ta emot elever”.  

”Att få samtliga kommunala verksamheter att öppna upp för prao samt att få 
småföretagare att våga ta steget att ta emot praoelever”. 

”Att fler kommunala arbetsplatser tar emot praoelever. Att de kommunala 
verksamheterna tar större ansvar i att öppna upp sina verksamheter för 
ungdomarna och ge dem kunskap, erfarenhet och inspiration till deras 
kommande studie- och yrkesval”.  

 

Vidare beskrevs behovet av vidareutveckling kring interna rutiner för arbetet före, 
under och efter praon. Ett utvecklat arbete med digitalisering av processen kring prao 
lyftes också fram, samt behov av utveckling kring en modern arbetslivsorientering.  

”Vi behöver öka samarbetet mellan skola och arbetsliv samt ha ett bra för- och 
efterarbete inför praon. Att praons för-, under- och efterarbete blir likvärdigt ute 
på skolorna”.    
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”Att få fler arbetsgivare att så möjligheter gällande att ta emot praoeleven 
istället för hinder. Det behövs även tips till arbetsgivare inom alla branscher på 
tips till arbetsuppgifter som eleverna kan utföra. Utökning av antalet 
praoplatser och att ha platser inom alla branscher att erbjuda eleverna”. 

”Process för prao, före-under-efter”. 
 

På frågan om PRIS så långt hade motsvarat förväntningarna hos kommunföreträdarna 
var ett tydligt tema att pandemin hade försvårat såväl arbetet med prao i kommunerna 
som genomförande och deltagande i aktiviteterna inom projektet.  

Samtidigt beskrevs att pandemins ändrade förutsättningar för genomförande av praon 
hade inneburit att projektet kunnat verka för att sätta frågan om utveckling av prao på 
dagordningen och bidra till utveckling av de interna processerna kring prao, inte minst 
genom ett processtöd till kommunerna och erfarenhetsutbyte kring praoarbetet. 
Följande kommentarer är exempel på hur detta beskrivs: 

”(PRIS har) varit ett bra stöd för vår interna process. Gett inspiration, fått igång 
interna processer och arbetsgrupper”. 

”Delvis. Projektet har öppnat upp en dialog kring prao mellan kommunerna och 
gett förutsättningar för kommunerna att skapa nätverk mellan varandra. Hade 
hoppats att projektet hade jobbat mer med att marknadsföra prao gentemot 
branscher så att fler företag och branscher ser möjligheter med att ta emot 
praoelever. Pandemin har dock påverkat projektets möjligheter med att arbeta 
med detta”. 

”PRIS har bidragit till att utvecklingsarbetet har startat och vi har kommit i 
kontakt med andra kommuner och fått ta del av hur dom jobbar med prao. 

”(…) De har synliggjort olika delar i praoarbetet”.  

”P g a corona-pandemin så har det inte utvecklats via företagare/arbetsplatser, 
men SYV och kommun har bättre samarbete nu än tidigare”. 

”Med tanke på förutsättningar (covid-19) så tycker jag att de motsvarar mina 
förväntningar. Jag hoppas dock att de kommer att ha möjlighet att synas på 
olika kommunala event tillsammans med företagare”.  

”PRIS har motsvarat förväntningar genom att börja föra fram diskussion om prao 
i kommunen.  Ja, PRIS har satt prao på agendan lokalt och det har skapats 
möjlighet att se på praon ur även ett regionalt perspektiv med ett bra och kreativt 
utbyte av erfarenheter”.   

”Med ert stöd så har vi hållit i och ut att kontinuerligt sätta prao på agendan. Vi 
har involverat både skolans ledningsgrupp samt kommunens övergripande 
ledningsgrupp samt utvecklingsstrateg för näringslivet. Att ha ett par externa 
ögon som kan ställa frågor och ge input är värdefullt”. 

 

Samma tema återkom på frågan om vilken nytta som kommunerna haft av PRIS. Här 
tecknades en tydlig bild av att projektet har varit till nytta för såväl verksamheterna som 
för de medarbetare som arbetar med prao. Det beskrivs att PRIS har drivit på en 
önskvärd utveckling av interna strukturer för prao i kommunerna.  



 

 

 

UTVÄRDERING AV PRAO I SKÅNE (PRIS) 10 

Tranquist Utvärdering AB 

”Haft bra stöd från delprojektledare i att utveckla våra tankar och det har bidragit 
till att vi bildat en styr- och utvecklingsgrupp för studie- och yrkesvägledningen i 
kommunen”. 

”Ökad dialog. Bättre fokus på praofrågan. Satt upp interna arbetsgrupper för 
prao med olika tjänstenivåer. Fått upp statusfrågan för prao internt”. 

”Gemensamma möten har hållits med projektledare, syv, skolchef och 
näringslivschef, vilket lyft prao-frågan på en högre nivå och att en förståelse 
infunnit sig, på högre ort, att prao-ansvaret inte bara ligger på syv”. 

”Prao har kommit upp på förvaltningsledningens agenda. Även studie- och 
yrkesvägledning generellt har aktualiserats”. 

”Nollmätningen var bra och gav oss en bild av var vi faktiskt står. Mötet med 
återkoppling på kommunnivå där PRIS kom till kommunen och samlade ihop oss 
var också bra, men den typen av push framåt hade vi behövt mer av. Jag vet att vi 
kan efterfråga det men när allt anat rullar samtidigt och vi inte har en person 
som arbetar centralt med prao som en större del av sin tjänst tappar arbetet fart 
om vi inte jagas framåt och att "någon kräver" att vi samlas kring frågan. Prao är 
inte det högst prioriterade i kommunen i vanliga fall och under en pågående 
pandemi är det svårt att rikta fokus dit om ingen tydligt kräver det”.  

”PRIS har medfört en utveckling av praon som begrepp och att praon kommit 
mer i fokus än tidigare, medfört ett ökat nätverkande, gett kommunen input från 
andra kommuner”.     

 

Vidare beskrevs att nätverk och erfarenhetsutbyte har fungerat som ett stöd för 
medarbetare som arbetar operativt med prao i kommunerna. Detta gällde särskilt de 
mindre kommuner där resurserna för praoarbetet är begränsade.  

”Jag får tyngd i mitt arbete att jag inte är ensam om utmaningar. Jag inspireras 
av att få ta del av andras arbete”. 

”Att uppmärksamma att praoansvaret ligger på mer än (studie-och 
yrkesvägledaren) i kommunen”. 

”Fått möjlighet till att få del av andra kommuners erfarenheter av praoarbete”. 

”Större medvetenhet från högre verksamheter i kommuner och fungerar även 
som en dörröppnare och ett stöd i våra frågor”.  

”Det har hjälpt oss att andra i organisationen ser vikten av prao, arbetet har blivit 
mer synbart”.  

”Nätverk, delges andra kommuners arbete/perspektiv/tankar. Ta del av andra 
kommuners goda exempel (och även bolla saker som inte fungerat så bra), 
samarbete över kommungränserna”. 

 

I detta avseende beskrevs även att hemsidan praoiskane.se, som tagits fram inom 
projektet, har utgjort ett praktiskt stöd för praoarbetet. Dessutom beskrevs möjligheter 
till ett praktiskt stöd för nyckelpersoner i specifika frågor kring prao som 
värdeskapande. Den skillnad som märktes i svaren var snarast att operativ personal, 
framför allt i mindre kommuner, beskrev att PRIS har inneburit ett stöd i att lyfta frågan 
om praktiska förutsättningar för ett ändamålsenligt praoarbete inom den egna 
kommunen.  
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En avslutande fråga i enkäten avsåg vad en framtida regional stödstruktur kring prao i 
Skåne bör erbjuda berörda kommuner. De teman som framkom avsåg i första hand 
nätverk kring praoarbetet (erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling), samordning kring 
digitala lösningar (hemsida, digitala verktyg för prao) samt operativt och strategiskt 
stöd till kommunerna kring prao. En summerande kommentar var att: ”Det behöver 
finnas någon sammankallande som ser till att vi träffas, diskuterar och utbyter 
erfarenheter”. En kommentar som beskrev förutsättningarna för en regional 
stödstruktur var: ”En specialistkompetens gällande allt som har med prao att göra. En 
person som man känner att man kan ringa när man behöver hjälp att komma vidare i 
vissa svåra frågor, utveckla praoarbetet mm”.  

3.2. Checklista för prao i Skåne 2020 och 2021 
I september 2020 genomfördes en kickoff inom projektet PRIS. I samband med detta 
fick samtliga kommuner som medverkar i projektet möjlighet att besvara en checklista 
som tagits fram i syfte att kartlägga arbetet med prao i Skåne. Samtliga kommuner 
besvarade vid detta tillfälle checklistan. Resultaten skapade sedan underlag för att 
analysera hur arbetet med prao i Skåne var organiserat vid detta tillfälle och därefter 
utforma fortsatta aktiviteter i projektet.  

Under oktober 2021 fick samtliga kommuner tillfälle att på nytt besvara checklistan. 
Detta genomfördes i form av ett mer traditionellt enkätförfarande, där 
delprojektledarna i PRIS skickade ut checklistan till kontaktpersonerna i kommunerna 
med en uppmaning att besvara frågeställningarna. Detta resulterade i att 23 
kommuner besvarade den uppföljande checklistan.  

I syfte att beskriva den utveckling som skett har framför allt svaren för de 23 kommuner 
som besvarat checklistan vid två tillfällen analyserats. Utvecklingen beskrivs på 
övergripande nivå och någon analys av enskilda kommuners utveckling görs inte i 
denna rapport.  

3.2.1. Teman och utveckling 
När svaren på frågorna i checklistan analyserats framträder några övergripande 
mönster kring arbetet med prao i Skåne. Det gäller både teman i svaren och hur 
utvecklingen från 2020 till 2021 ser ut.  

Ett första område i checklistan avsåg planer för prao och uppföljning av arbetet i 
kommunerna. Här kan det konstateras att de flesta kommuner 2020 uppgav att det 
fanns en kommunövergripande plan för praon. Det var däremot inte lika vanligt med 
planer för prao för enskilda skolor i kommunen. Dessutom tycks det ha varit relativt 
ovanligt med uttalade mål för prao i såväl kommunövergripande som eventuella 
skolspecifika planer. Detta gäller särskilt specifika mål kring jämställd prao.  

I svaren från 2021 syns att fler kommuner uppgett att de har en kommunövergripande 
syv-plan. Även lokala planer för prao på enskilda skolor är nu mer vanligt 
förekommande. Det kommenteras i fritextsvar att det i mindre kommuner endast finns 
en skola och att det därför inte behövs en plan på skolnivå. Det är också fler kommuner 
som 2021 uppger att det finns mål för praon i den kommunövergripande planen, samt 
att det finns eller är på gång att utvecklas jämställdhetsmål för praon på kommunnivå. 
Det är tydligt att det påbörjats ett arbete kring dessa frågor i kommunerna, vilket även 
återkommer i fritextsvar som lämnats. Samtidigt konstaterar vi att det fortfarande tycks 
finnas ett påtagligt utvecklingsbehov när det gäller mål och jämställdhetsmål för prao.  
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I checklistan från 2020 beskrevs uppföljningen av praon i högre grad ske på enskilda 
skolor och i mindre utsträckning på förvaltningsnivå i kommunen. Detta trots att 
planerna för prao oftare avsåg kommunen som helhet och inte enskilda skolor. I 
checklistan från 2021 beskrivs den omvända situationen och uppföljning av prao på 
kommunnivå beskrivs vara betydligt mer förekommande. Just uppföljning av prao på 
förvaltningsnivå i kommunen är en av de aspekter som förändrats mest i positiv 
riktning. Samtidigt poängteras att det kvarstår ett behov av utveckling kring 
uppföljningsarbetet, och av fritextsvar syns att processer kring detta initierats under 
året. I checklistan från såväl 2020 som 2021 finns också kommentarer som pekar på 
behovet av att i högre utsträckning inkludera uppföljning av prao i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Rutiner för uppföljning av prao framstår under alla omständigheter 
som ett utvecklingsområde även framöver. 

Nästa område i checklistan avsåg det praktiska arbetet före, under och efter praon. 
Här gav svaren från 2020 en varierad bild av stödet till eleverna. De flesta kommuner 
angav att praon förarbetas med eleverna i någon form. Inte lika många angav att praon 
även efterarbetas med eleverna. Den bild som förmedlades vid projektets start var att 
det saknas gemensamma strategier för praoarbetet i kommunerna och att det ofta är 
upp till enskilda lärare samt studie- och yrkesvägledare att utforma rutiner för 
praoarbetet. Av kommentarer till svaren framgick tydligt att detta sågs som ett 
utvecklingsområde.  

I svaren på checklistan från 2021 uppges det vara betydligt mer vanligt förekommande 
med rutiner för efterarbete kring elevernas prao. Framför allt beskriver flera kommuner 
i fritextsvar att det pågår planering och fortsatt utveckling av detta arbete. I de 
påståenden om arbetet med prao som kommunerna fick ta ställning till syns även en 
tydlig utveckling i positiv riktning. Kring aspekter som gemensam planering av praons 
genomförande och bredare delaktighet från personal inom skolan syns en förbättrad 
situation i kommunerna.  

På temat om information till arbetsgivare om prao tecknade svaren från 2020 en bild 
av ett relativt utvecklat arbete. Genom svaren beskrev merparten av kommunerna att 
de i någon form informerar arbetsgivare i kommunen om praon. I svaren från 2021 syns 
sedan genomgående ett ytterligare förbättrat utfall på frågorna kring information till 
arbetsgivare. Det finns fortfarande aspekter som kan utvecklas vidare, men insatser från 
projektet tycks ha haft en tydlig påverkan på detta område. 

När frågorna sedan handlade om tips och stöd till arbetsgivare om prao så svarade 
vid första tillfället knappt hälften av kommunerna att de erbjöd tips till arbetsgivare om 
hur praon kan läggas upp. Däremot var det ytterst sällsynt med stöd till arbetsgivare 
kring bemötande av unga (med funktionsnedsättning) eller hur de kan arbeta för en 
jämställd prao. Inte heller tycktes handledarutbildningar förekomma i någon egentlig 
utsträckning.  

När det gäller stöd till arbetsgivare syns inte samma utveckling i svaren från 2021, även 
om svaren visar en något förbättrad situation. Utvecklingen som beskrivs handlar i 
första hand om tips kring prao-handledning samt information om prao vid 
näringslivsträffar eller liknande. I fritextsvaren syns två faktorer som bidragit till en 
positiv utveckling i detta avseende. Det handlar dels om ett utvecklat samarbete mellan 
skola och näringslivsavdelningar i kommunerna, dels om att hemsidan praoiskane.se 
erbjudit konkreta verktyg för att utveckla arbetet med stöd till arbetsgivare. Det bör 
samtidigt noteras att det fortsatt tycks vara sällsynt med stöd till arbetsgivare kring 
bemötande av unga (med funktionsnedsättning) eller jämställd prao.  
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När det handlar om kommunen i rollen som arbetsgivare framstod detta i checklistan 
från 2020 som ett påtagligt utvecklingsområde i de skånska kommunerna. I checklistan 
från 2021 syns en förbättrad situation när det gäller system för att arbeta för att erbjuda 
elever prao i de egna verksamheterna. Samtidigt poängteras det i fritextsvar att 
behoven kring kommunerna i rollen som arbetsgivare på många håll kvarstår. Det syns 
även i svar på frågor om huruvida kommunen framställer sig som en arbetsgivare som 
gärna tar emot prao i sina egna verksamheter samt om kommunen informerar om 
vilka verksamheter som erbjuder praoplatser. I detta avseende syns snarast en negativ 
utveckling under året som gått. Detta ska också sättas i relation till behoven kring 
kommunen som arbetsgivare som lyftes fram i den enkät som redovisades tidigare.  

Nästa tema handlade om information om prao till vårdnadshavare. Här tecknades i 
checklistan från 2020 en bild av ett relativt utbyggt arbete. I likhet med information till 
arbetsgivare syns sedan en ytterligare förbättrad situation i checklistan från 2021. Detta 
gäller särskilt när det gäller information om fördelning av praoplatser.  

Avslutningsvis ställdes det frågor om tillgänglighetsaspekter kring informationen om 
prao. När checklistan från 2020 summerades så konstaterades att det fanns en generell 
brist på jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering inom arbetet med prao i Skåne. 
Detta gäller i hela kedjan från styrdokument och riktlinjer till information om och 
genomförande av praoarbetet. Utifrån svaren på checklistan 2021 kan vi konstatera att 
det fortsatt tycks finnas att stort behov av utveckling när det gäller just jämställdhets- 
och tillgänglighetsintegrering inom arbetet med prao. Det gäller t ex tillgången till 
könsuppdelad statistik i de digitala verktyg som används, men även tillgång till 
tillgänglighetsanpassad information om prao på kommunernas hemsidor och i de 
digitala verktygen.  

3.2.2. Summering 
När det gäller arbetet med checklistan är det tydligt att frågeställningarna i sig, 
tillsammans med efterföljande processtöd från delprojektledarna, har gett upphov till 
att diskussioner har påbörjats i kommunerna om utveckling av det egna praoarbetet. 
Framför allt syns ett genomslag kring de interna processerna i kommunerna när det 
gäller utformningen av praoarbetet, särskilt i termer av ledningssystem och intern 
samverkan. Tillsammans med de kriterier för likvärdig prao som utformats inom 
projektet så har checklistan också bidragit till ett kunskapsbaserat underlag kring 
mönster i arbetet med prao i Skåne. Detta kan i sin tur bidra till en strategisk utveckling 
av arbetet med prao i kommunerna utifrån deras respektive situation.  

3.3. Erfarenheter från kommunernas arbete med alternativ prao 
Som en följd av covid-19-pandemin har nya samarbeten mellan skolor och arbetsgivare 
utvecklats och nya arbetssätt och material har tagits fram när det gäller arbetet med 
PRAO. Som del av utvärderingen av PRIS har det därför genomförts en analys av vad 
den alternativa praon har inneburit för skolorna, eleverna och arbetsgivarna i Skåne. Det 
övergripande syftet är att belysa för- och nackdelar med den alternativa praon och ge 
en tydligare bild av hur detta arbete skulle kunna användas framöver, i kombination 
med den arbetsplatsförlagda praon.  

3.3.1. Erfarenheter från kommunerna i PRIS 
Som ett tillägg till checklistan ställdes under både 2020 och 2021 en fråga om hur 
kommunerna har hanterat elevernas prao under covid-19-pandemin. Svaren beskriver 
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en utmanande situation som kommunerna huvudsakligen hanterat utifrån två olika 
strategier. I det ena scenariot har praon ställts in, alternativt skjutits upp. I det andra 
scenariot beskriver kommunerna att de har utvecklat en alternativ prao där eleverna 
fått en särskild undervisning i skolan med arbetslivskoppling. I ett fåtal kommuner har 
praon åtminstone delvis kunnat genomföras planenligt. Dessa mönster förmedlas i 
checklistan från såväl september 2020 som oktober 2021.   

Som del av analysen kring alternativ prao riktades frågor till kontaktpersonerna i 
kommunerna som medverkat i PRIS kring deras erfarenheter av arbetet med PRAO. 
Dessvärre besvarades dessa frågor endast av 8 kommuner. Samtliga dessa hade dock 
genomfört alternativ prao i någon form. I en av frågorna bad vi kontaktpersonerna 
beskriva de främsta förtjänsterna med detta arbete. Förutom en glädje över att 
överhuvudtaget ha kunnat erbjuda eleverna prao under de restriktioner som följt på 
pandemin, så handlar förtjänsterna som beskrivs om två aspekter. Den ena handlar om 
att den alternativa praon bidragit till att synliggöra ”hela skolans ansvar” för praofrågan.  

”Det har öppnat ögonen på fler lärare för att ta ansvar för syv-arbetet i den egna 
undervisningen och att det inte enbart är ett ansvar som vilar på syvs axlar. 
Medvetandegjort lärare och rektorer om vikten av arbetet”. 

Den andra aspekt som lyfts fram handlar om att de aktiviteter som genomförts i den 
teoretiska prao som erbjudits utgör ett ändamålsenligt inslag även framöver i den 
breda, generella vägledningen som ska erbjudas i skolan.  

”De skolor som genomfört alternativ prao har gett eleverna insyn. Det positiva är 
att de lyft och jobbat med insatser och aktiviteter som normalt bör ingå i den 
generella vägledningen”.  

”Fördelarna är att eleverna kan få väldigt mycket information, kunskap på en 
vecka. De kan få kännedom om många yrken på kort tid. Vi kan även få ett 
likvärdigt och jämställt perspektiv”. 

Utmaningarna med den alternativa praon beskrivs framför allt i termer av planeringen 
av de nya arbetssätten kring prao.  

”Att få med ALLA lärare. Att skolpersonalen behövde genomföra allt utan att ha 
möjlighet att bjuda in aktörer utifrån. Svårigheten i att utmana eleverna att våga 
t ex gå in på en arbetsplats där de inte känner någon, åka tåg själv osv. Helt 
omöjligt att återskapa i ett klassrum”. 

”Få lärarna att engagera sig i detta”.  

”Att få en bra nivå på materialet och hitta ett bra koncept”.  

”Att få teknik och logistik att fungera”. 

”Logistiken!” 

Framför allt beskrivs utmaningen i att eleverna sett fram emot den arbetsplatsförlagda 
praon. 

”Allt var förberett för att eleverna skulle få arbetsplatsförlagd prao. När denna 
ställdes in blev det stor besvikelse bland eleverna. Motivation och genomförande 
av alternativ prao blev ju ett andrahandsval och inte ’på riktigt’”. 
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”Utmaningarna är att göra det roligt! Eleverna ser fortfarande prao som i att de 
’slipper’ skolan och får komma ut på riktigt. Utmaningen är även att träna 
eleverna på att vara modiga, vilket jag tycker att ’vanlig’ prao gör. Men jag ser att 
detta kan vi öva på ändå via t ex studiebesök eller intervjuer med mera”. 

Avslutningsvis frågade vi kontaktpersonerna vilka lärdomar som de särskilt tar med sig 
kring arbetet med alternativ prao inför framtiden. I dessa svar återkommer framför allt 
kopplingen till mellan de arbetssätt som utvecklats och den breda vägledningen i 
skolorna samt önskan hos eleverna att komma ut på arbetsplatsförlagd prao.   

”Underlag för generell vägledning”. 

”Mycket i den alternativa praon kan vi se som en del av den breda vägledningen 
längre fram. Dra nytta av att lärarna har kommit tankesättet. Många av 
uppgifterna skulle också kunna anpassas till de yngre eleverna”. 

”Allt! Vi kommer att ha stor nytta av detta i arbetet med hela skolans ansvar. Jag 
måste även säga att jag hoppas på att vi kan få jobba med mer alternativ prao 
istället för bara ’vanlig’ prao”. 

”Att eleverna verkligen önskar att få gå ut på fysisk prao”. 

”Eleverna vill och behöver komma ut på sin prao. Bra med alternativ prao men 
kan långt ifrån kompensera ’riktiga praon’”.  

3.3.2. Elevenkät om alternativ prao 
Som del av undersökningen om alternativ prao riktades under juni 2021 en 
enkätundersökning till elever som genomfört alternativ prao under 2020/2021. Detta 
skedde i form av en digital enkät som skickades till två klasser per kommun som i första 
hand haft både praktisk och alternativ prao och i andra hand endast alternativ prao. 
Urval av klasser gjordes i samarbete med personer som arbetar med prao i 
kommunerna. Enkäten resulterade i 523 svar, varav 477 från elever i åk 8 och 46 elever i 
åk 9. Svaren fördelade sig på 15 kommuner i Skåne5.  

TABELL 3. ANTAL SVAR PÅ ELEVENKÄT OM ALTERNATIV PRAO, FÖRDELAT PÅ KÖN. 
 

Antal Andel 

Flicka 269 51% 

Icke-binär 20 4% 

Pojke 234 45% 

Totalt 523 100% 

 

Av enkätsvaren framgick att 302 av de 523 eleverna (58%) svarat att de genomfört 
alternativ prao, d v s prao genomförd i skolan eller digitalt, eller att de haft både praktisk 
och alternativ prao. 4% svarade att de bara haft praktisk prao som genomförts hos en 
arbetsgivare, medan 38% svarade att de inte haft någon prao alls.  

Bland de i urvalet som inte har genomfört någon prao alls är pojkar överrepresenterade, 
medan flickor i högre utsträckning svarat att de har tagit del av alternativ prao.  

 
5 Helsingborg, Hörby, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Malmö, Osby, Perstorp, Skurup, Svalöv, Svedala, Trelleborg, 

Ystad, Åstorp, Ängelholm. 
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TABELL 4. "VILKEN TYP AV PRAO HAR DU GENOMFÖRT UNDER ÅK 8 OCH/ELLER ÅK 9?", 
FÖRDELAT PÅ KÖN. 

 Flicka Icke-binär Pojke Totalt 
 

Antal Andel Antal Andel Andel Andel Andel Andel 

Alternativ prao (genomförd i 
skolan eller digitalt) 167 62% 12 60% 117 50% 296 57% 

Både praktisk och alternativ 
prao 1 0% 1 5% 4 2% 6 1% 

Ingen prao 92 34% 5 25% 102 44% 199 38% 

Praktisk prao (genomförd 
hos en arbetsgivare) 9 3% 2 10% 11 5% 22 4% 

Totalt 269 100% 20 100% 234 100% 523 100% 

 

Enkätsvaren visade att de som haft alternativ prao i skolan har tagit del av ett flertal 
olika insatser, ofta i en kombination av olika aktiviteter. Vanligast var uppgifter och 
filmer om olika yrken och yrkesval, föreläsningar om arbetsmarknaden, yrken, studieval 
eller liknande samt uppgifter kopplade till hur det går till att söka arbete.  

Att notera är att olika teoretiska lösningar i skolan dominerade bland svaren, medan 
aktiviteter som involverade arbetsgivare (t ex besök av arbetsgivare, intervjuer med 
arbetsgivare eller digitala studiebesök hos arbetsgivare) var mindre vanligt 
förekommande.  

Sammantaget tecknar svaren en bild av att det utvecklats olika insatser i många skolor 
för att kompensera för den uteblivna arbetsplatsförlagda praon. Detta har tagits emot 
på ett varierat sätt av eleverna, dels i termer av om den alternativa praon varit lärorik 
(medel 2,5 på skala 1–5), dels om vad de tycker om att ha få genomföra alternativ prao i 
stället för praktisk prao (medel 2,0 på skala 1–5 till nackdel för den alternativa praon). Av 
svaren framgår att flickor i något högre grad har angett mindre positiva svarsalternativ 
än pojkar, medan icke-binära i båda avseendena är mer positiva till den alternativa 
praon.  

TABELL 5. "HUR UPPLEVER DU ATT DEN ALTERNATIVA PRAON HAR VARIT?", FÖRDELAT PÅ KÖN. 

 Flicka Icke-binär Pojke Totalt 
 Antal Andel Antal Andel Andel Andel Andel Andel 

1 = inte så lärorik 45 11% 2 6% 32 10% 79 10% 

2 48 23% 5 29% 25 16% 78 20% 

3 42 30% 2 17% 30 29% 74 29% 

4 18 17% 3 34% 25 32% 46 24% 

5 = mycket lärorik  16 19% 1 14% 8 13% 25 16% 

Total 169 100% 13 100% 120 100% 302 100% 

Medel 2,48 2,69 2,60 2,54 
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TABELL 6. "VAD TYCKER DU OM ATT DU HAR FÅTT GENOMFÖRA ALTERNATIV PRAO I STÄLLET FÖR 
PRAKTISK PRAO?", FÖRDELAT PÅ KÖN. 

 Flicka Icke-binär Pojke Totalt 

 Antal Andel Antal Andel Andel Andel Andel Andel 

1 = Inte alls bra, jag hade 
hellre haft praktisk prao 87 27% 4 12% 54 22% 145 24% 

2 34 21% 1 6% 30 24% 65 21% 

3 28 26% 5 44% 18 22% 51 25% 

4 11 13% 2 24% 9 14% 22 14% 

5 = Mycket bra, jag 
föredrar alternativ prao  9 14% 1 15% 9 18% 19 16% 

Total 169 100% 13 100% 120 100% 302 100% 

Medel 1,94 2,62 2,08 2,02 

 

Den alternativa praon beskrivs i första hand ha gett en bättre inblick i arbetslivet och 
vad det innebär att jobba samt en ökad kunskap om olika yrken. Samtidigt beskrivs den 
alternativa praon i mindre utsträckning ha gett nya kontakter i arbetslivet. Det är också 
just möjligheten till kontakter med arbetsgivare med efterföljande möjlighet till 
sommarjobb som framför allt efterfrågas av eleverna och som beskrivs som negativt 
med den alternativa praon. Även här återkommer mönstret med att flickor har angett 
mindre positiva svarsalternativ än pojkar, medan icke-binära över lag är mer positiva till 
den alternativa praon. 

TABELL 7. ”MIN PRAOUPPLEVELSE HJÄLPTE MIG PÅ SÅ SÄTT ATT JAG…:”, FÖRDELAT PÅ KÖN. 
SKALA: 1 = NEJ, INTE ALLS – 5 = JA, ABSOLUT. 

 Flicka Icke-binär Pojke Totalt 

 Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde 

…har fått kunskap om olika yrken 2,73 2,80 2,98 2.84 

…har en bättre tanke om vad jag 
vill jobba med i framtiden 2,27 2,67 2,48 2.37 

…har en bättre inblick i arbetslivet 
och vad det innebär att jobba 2,77 2,73 2,97 2.85 

…lärde mig nya saker 2,83 2,47 2,95 2.86 

…har fått nya kontakter i 
arbetslivet 1,60 2,4 1,80 1.72 

…har lärt mig mer om mig själv 
och vad jag klarar av 2,06 2,67 2,25 2.17 

 

På en avslutande fråga om hur eleverna skulle vilja att prao utformas i framtiden var det 
68% av samtliga 523 elever som endast önskade praktisk prao, medan 25% önskade en 
kombination av praktisk och alternativ prao. I detta avseende var det ingen större 
skillnad mellan flickor och pojkar, medan icke-binära var mer positiv till den alternativa 
praon. Mest negativa till alternativ prao var de som uppgett att de inte haft prao alls 
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under perioden. Samtidigt önskade de som haft alternativ prao och dessutom i större 
utsträckning uppfattat den som lärorik i högre grad en kombination av alternativ och 
arbetsplatsförlagd prao. I denna grupp var det mer än hälften som önskade en 
kombination, medan en tredjedel önskade enbart praktisk prao.  

TABELL 8. "OM DU FICK ÖNSKA, HUR SKULLE DU VILJA ATT PRAON UTFORMAS I FRAMTIDEN?", 
FÖRDELAT PÅ KÖN. 

 Flicka Icke-binär Pojke Totalt 

 Antal Andel Antal Andel Andel Andel Andel Andel 

Bara alternativ prao  
(i skolan eller digitalt) 13 5% 5 25% 15 6% 33 6% 

Bara praktisk prao  
(hos arbetsgivare) 185 69% 8 40% 165 71% 358 68% 

Både praktisk prao och 
alternativ prao 71 26% 7 35% 54 23% 132 25% 

Totalt 269 100% 20 100% 234 100% 523 100% 

 

Sammantaget pekar resultaten av elevenkäten på att det är många elever som uppger 
att de inte haft någon prao alls under året. Samtidigt är det uppenbart att det har skett 
ett stort utvecklingsarbete kring alternativ prao i skolorna för att kompensera för den 
utebliva arbetsplatsförlagda praon. Det är i första hand teoretiska aktiviteter kring prao 
som genomförts och detta har tagits emot på olika sätt av eleverna. Uppfattningarna 
skiljer sig åt mellan kommunerna och det är rimligt att anta att förutsättningarna för 
genomförandet sett olika ut. Sammantaget konstaterar vi att i de fall där det 
genomförts alternativ prao och där detta mottagits positivt av eleverna är tydligt att 
den alternativa praon fyller en uppskattad funktion som ett komplement till den 
arbetsplatsförlagda praon.   

3.3.3. Fördjupad erfarenhet från alternativ prao 
Landskrona var den kommun där resultaten från elevenkäten var mest positiv. I syfte 
att fördjupa resonemangen genomfördes därför en intervju med studie- och 
yrkesvägledare vid tre grundskolor i kommunen som arbetat att utforma och 
genomföra den alternativa praon.  

Som grund för utvecklingen beskrivs i diskussionen värdet av ett nära samarbete 
mellan studie- och yrkesvägledarna på olika skolor. Med grund i detta utbyte kunde 
också en planering av den alternativa praon genomföras på ett effektivt sätt. Koncept 
som togs fram på någon skola kunde följaktligen även tillämpas på övriga skolor. 
Utgångspunkten för utvecklingsarbetet togs i en tydlighet kring att studie- och 
yrkesvägledarna förfogat över 10 skoldagar för prao, trots att den arbetsplatsförlagda 
praon varit inställd. Utifrån detta upplägg togs ett koncept fram där tiden för prao 
fördelades på olika tidpunkter under läsåret, istället för att genomföra praon under en 
sammanhängande period. I detta vävdes även insatsen Arbetsmarknadskunskap in så 
att eleverna även fick möta personer utifrån med en arbetsmarknadsanknytning.  

Förtjänsterna med det arbetssätt som utvecklades beskrivs framför allt i termer av att 
eleverna fick möjlighet att se kopplingen mellan olika ämnen och arbetsmarknaden. 
Även att få möjlighet att skriva CV och att träna på anställningsintervjuer beskrivs som 
en framgångsfaktor i arbetsmodellen. Generellt beskrivs detta arbete med alternativ 
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prao ha bidragit till att eleverna fått bredare kunskaper om olika yrken och branscher. 
Detta beskrivs framför allt i jämförelse med att den traditionella arbetsplatsförlagda 
praon ger mer specifika kunskaper om enskilda företag och yrken. På motsvarande sätt 
beskrivs svagheten med den alternativa, teoretiska praon i form av att eleverna inte får 
den praktiska kopplingen kring att ta sig till en arbetsplats och följa de regler som finns 
där. Mot dessa för- och nackdelar beskriver samtidigt studie- och yrkesvägledarna att 
en kombination av de båda förhållningssätten vore att föredra: ”En utopi hade varit att 
det ena inte utesluter det andra”. 

Även när det gäller förutsättningar för jämlik prao beskrivs den alternativa praon ha 
påtagliga fördelar. I detta avseende beskrivs t ex att övningar kring en könsuppdelad 
arbetsmarknad inkluderades i den alternativa praon. Förutsättningarna för att lyfta 
dessa perspektiv beskrivs vara bättre i en teoretisk prao, om arbetet styrs in på dessa 
områden i planeringen. På detta tema lyftes t ex följande resonemang. ”Min största 
ojämlikhet är annars att det finns familjer som har arbetsplatskontakter i familjen. De 
elever som saknar det kontaktnätet får skolans platser. Den fördelningen gillar inte 
jag. I den teoretiska praon märks inte detta”.  

På frågan om hur studie- och yrkesvägledarna ser på framtiden i förhållande till de 
lärdomar som dragits pekar resonemangen på att det kommer att bli svårare att 
bibehålla arbetssätten när praon återgår till att vara arbetsplatsförlagd. ”Det är svårare 
när man går tillbaka, då äger vi inte de tio dagarna på samma sätt. Det blir en 
utmaning när de går ut på prao, då finns inte tiden längre. Man kan få vissa dagar, 
men inte lika mycket”.  Framför allt lyfts vikten av ett systematiskt samarbete inom 
skolan för att fortsätta arbetet med den teoretiska praon framöver. ”Det krävs ett annat 
samarbete med undervisande lärare för att få till trådarna, att koppla in det till 
ämnena”. I detta sammanhang beskrivs också vikten av att frågan kring prao är tydligt 
förankrad hos skolledningen. ”Det måste vara upp till förvaltningen att besluta om hur 
det ska vara. (…) Alla behöver se vinsten av det. Vi behöver förmedla vinsten med det. 
Att synliggöra det man gör och att det inte bara handlar om vägledningssamtal i 9:an. 
Om man kan synliggöra vinsterna av den tidiga vägledningen så blir det lättare”. 
Framför allt trycks det på att en likvärdighet bygger på att personer i ledningsposition 
driver frågan på en övergripande nivå. ”Det behöver finnas en likvärdighet inom 
kommunen, där ska det vara likvärdigt och då måste det upp högre upp och fattas ett 
beslut”.  

3.3.4. Summering 
När det gäller den alternativa praon visar en enkätsvaren att drygt hälften av de 
tillfrågade eleverna uppgett att de genomfört alternativ prao, d v s prao genomförd i 
skolan eller digitalt, eller att de haft både praktisk och alternativ prao. I beskrivningarna 
av vad detta inneburit framgår att teoretiska lösningar i skolan varit vanligast, medan 
aktiviteter som involverade arbetsgivare varit mindre vanligt förekommande. Det är 
tydligt att det har skett ett stort utvecklingsarbete kring alternativ prao i skolorna för att 
kompensera för den utebliva arbetsplatsförlagda praon. Dessa insatser beskrivs i första 
hand ha gett en bättre inblick i arbetslivet och vad det innebär att jobba samt en ökad 
kunskap om olika yrken. Det bekräftas även av personal som arbetat med den 
alternativa praon. Sammantaget konstaterar vi att den alternativa praon, då den 
fungerat väl och haft en tydlig förankring i skolledningen, har fyllt en uppskattad 
funktion som ett komplement till den arbetsplatsförlagda praon. Det är också i detta 
avseende som erfarenheter från den alternativa praon lyfts fram som värdefulla att ta 
till vara och implementera i framtida arbete med prao.   
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3.4. Uppfattningar hos medverkande kommuner ht 21 
I samband med PRIS avslutande konferens i oktober 2021 genomfördes en 
enkätundersökning som riktades till företrädare för medverkande kommuner som 
deltog vid konferensen. Totalt besvarades enkätens frågeställningar av 24 personer.  

3.4.1. PRIS påverkan på arbetet med prao i kommunerna 
Enkäten inleddes med en fråga om hur PRIS har påverkat arbetet med prao i den egna 
kommunen. I svaren framträdde några tydliga teman. Det vanligast förekommande 
svaret handlade om en utvecklad struktur för dialog om prao inom kommunen. Detta 
beskrivs ha skett som en följd av att PRIS har uppmärksammat frågan om prao och 
synliggjort framgångsfaktorer och utvecklingsområden kring ett ändamålsenligt 
praoarbete.  

”Vi har träffats i nya konstellationer – både näringsliv, kommun och skola 
tillsammans”. 

”Pågår ett arbete upp på ledningsnivå”. 

”Satt ytterligare fokus på frågan”. 

”Fokus på frågan som lett till förändrad organisation och reviderade rutiner”. 

”Fått en ökad medvetenhet om frågan på ledningsnivå samt erbjudit 
stödstrukturer (hemsida, nätverk m m)”. 

”Praon har blivit mer uppmärksammad, vi får mycket stöd från förvaltningschef. 
Vi har även fått inspiration och tips”. 

”Ja, vi har tillsatt en kommunövergripande arbetsgrupp och lyft praos viktiga roll 
på olika plan. Dels på individ, grupp och verksamhet”. 

”Att prao är allas ansvar inte en isolerat syv-uppdrag”. 

I övrigt märks särskilt stöd i implementering av digitala verktyg, särskilt Samverka.nu, 
tillsammans med det kunskapsutvecklande stöd som kommit av projektets olika 
aktiviteter.  

”I och med projektet gick vi också med i verktyget Samverka.nu, vilket har 
underlättat hanteringen kring PRAO. PRIS och Samverka har också hjälpt oss att 
uppdatera och förnya prao i kommunen”.  

”Det har tagits fram en huvudmannaplan med tydlig struktur. Vi har ökat en syv-
tjänst för att komma igång med Samverka.nu”. 

”Underlättat arbetet genom Samverka.nu”. 

”Inspirerande möten/konferenser, härligt nätverkande, bra tips och idéer från 
andra kommuner/aktörer, checklistor som är bra underlag för nutida/framtida 
praoarbete, hemsidan är en bra och levande. Alltid tillgänglig kontakt i projektet 
om så behövts”.  

”Inspiration, samverkan, stöd”. 

Det finns även enstaka kommuner där utvecklingen kopplas till ett ökat antal 
praoplatser inom den egna organisationen.  

”Det har bidragit till fler praoplatser för våra elever på olika förvaltningar inom 
(kommunen)”.  
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När det gäller praoplatser märks annars en koppling till en förväntan på att projektet 
skulle bidra till behovet av tillgång till fler praoplatser och ett utökat samarbete med 
näringslivet.  

”Svetsat samman syvarna i kommunen, men det är "trögt" att få med företag och 
arbetsplatser i kommunen”. 

”Vi jobbar på att få med oss företagen”. 

”Inte mycket. Samma problem kvarstår. Svårt att hitta prao-platser inom vård- 
och omsorg och inom industrin. Vårt kommunhus tar inte heller emot några prao-
elever”. 

3.4.2. Utfall i förhållande till projektets delmål 
I enkäten bad vi representanterna från kommunerna ta ställning till en rad påståenden. 
Dessa påståenden är direkt kopplade till de delmål som satts upp för PRIS. I tabellen 
nedan redovisas hur svaren på frågorna fördelade sig.  

TABELL 9. "PRIS HAR BIDRAGIT TILL: ...". 

 PRIS har bidragit till: 
1 = i mycket lite utsträckning --- 5 = i mycket hög utsträckning 

 1 2 3 4 5 Antal Medel 

…ökat utbyte mellan kommuner i 
Skåne om prao 4 17% 3 13% 8 35% 4 17% 4 17% 23 3,0 

…ökad samverkan om prao inom 
min kommun 2 9% 3 13% 8 35% 6 26% 4 17% 23 3,3 

…ett utvecklat arbete med 
jämställd prao i min kommun 3 13% 8 35% 9 39% 2 9% 1 4% 23 2,6 

…ett utvecklat, mer likvärdigt 
arbete med prao i medverkande 
kommuner 

2 9% 3 13% 10 43% 6 26% 2 9% 23 3,1 

…ett utvecklat praoarbete i min 
kommun med offentliga 
arbetsgivare 

1 4% 5 22% 8 35% 7 30% 2 9% 23 3,2 

…ett utvecklat praoarbete i min 
kommun med privata arbetsgivare 2 9% 5 22% 10 43% 5 22% 1 4% 23 2,9 

…en utvecklad användning av 
digitala praoverktyg i min 
kommun 

3 13% 2 9% 4 17% 6 26% 8 35% 23 3,6 

…att tillgängligt material för 
arbetsgivarstöd kring prao 
används i min kommun 

1 5% 6 27% 8 36% 5 23% 2 9% 22 3,0 

 

Svaren ligger i linje med mycket av det som framkommit tidigare i såväl den enkät som 
genomfördes under våren 2021 samt genom checklistan från 2021. Svaren visar att de 
områden som uppfattas ha utvecklats mest genom PRIS är en utvecklad användning 
av digitala praoverktyg, den interna samverkan i kommunerna om prao samt strukturer 
för samarbete med offentliga arbetsgivare, d v s i första hand den egna kommunen.  

När det gäller utbytet med andra kommuner så beskrivs detta generellt positivt i 
termer av lärande exempel, men pandemins restriktioner uppfattas samtidigt ha 
begränsat det utbyte som annars hade kunnat ske genom projektet.  
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När det gäller PRIS bidrag till arbetet med prao i kommunerna är det de konkreta 
områdena kring ett utvecklat arbete med jämställd prao och utvecklade kontakter med 
privata arbetsgivare som inte beskrivs ha utvecklats i samma utsträckning som en följd 
av PRIS. Även detta ligger i linje med övriga resultat som presenterats.  

När det gäller utvecklingsarbetet är det också tydligt att PRIS uppfattas ha initierat 
utvecklingsprocesser som ännu ej hunnit medföra konkreta resultat. Inte minst 
eftersom det ännu inte genomförts någon praoperiod där erfarenheter från PRIS har 
kunnat implementeras. 

”Utvecklingsarbete tar tid. Hade vi fått frågan om 2–3 år hade förmodligen 
siffrorna varit högre”. 

”Arbetet har påbörjats och kommer förhoppningsvis ge resultat till praon på 
vårterminen. 

”PRIS kriterier för likvärdig prao har bidragit med en grundmall för vårt framtida 
kvalitativa och strukturerade arbete med prao i kommunen”. 

Det är också tydligt av svaren att PRIS har utgjort ett regionalt stöd kring ett lokalt 
arbete som utförs i kommunerna. Uppfattningarna om PRIS bidrag till detta påverkas 
sedan av hur projektet kommit att anammas i kommunen och hur det tidigare 
praoarbetet uppfattats.  

”Jag hade redan ett bra samarbete med mina grannkommuner och Samverka 
köpte vi in innan PRIS kom igång. (…) Jag har aldrig problem med att hitta 
praktikplatser, men det är ett problem att hitta offentliga arbetsgivare, förutom 
inom förskola och äldreomsorgen, och det är svårt att hitta inom industri och 
sjukvård”. 

”Jag ser ingen skillnad förutom att vi deltagit i en mängd möten. Projektet har 
helt missat att involvera företagen. Det är där som bromsklossen finns och inte 
ute i skolorna”.  

”Vi har alltid samarbetat inom denna kommun, de som arbetar med PRAO. 
Kommunen har i år tagit något större ansvar att ta emot PRAO-elever. Jag har 
inte fått veta så mycket vad som är PRIS, tänker att det är otydligt hur det 
kommuniceras ut i denna kommun. Digitalt verktyg har vi nytt, det har tagit tid i 
kommunen att komma in i det arbetet”.  

3.4.3. Hindrande faktorer i projektarbetet 
I enkäten frågade vi om det något särskilt har påverkat kommunernas förutsättningar 
att delta i PRIS i den omfattning det var tänkt. I detta avseende bad vi dem att inte 
nämna covid-19, utan snarare fokusera på faktorer som t ex personalomsättning, 
organisationsförändringar etc.  

I ungefär hälften av svaren konstaterades att det inte funnits något som påverkat 
deltagandet i projektet. I övriga svar så återkom personal- och 
organisationsförändringar tillsammans med den generella inställningen till 
utvecklingen av praoarbetet i kommunen som negativt inverkande faktorer. 

”Ny skolchef, ny näringslivschef, ny rektor, ny biträdande rektor och allmänt trögt 
att driva de här frågorna. Är inte högst upp på prioriteringslistan för många i de 
ledande positionerna”.  

”Personalförändringar, ytterligare uppdrag”. 
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”Det har under året genomförts en organisationsförändring i kommunen och så 
har pandemin påverkat förutsättningarna”. 

”Personalomsättning”. 

”Tyvärr inte. Vi hade hoppats på en praosamordnare, men det har man uppifrån 
klargjort inte kommer att tillsättas”. 

3.4.4. Vad i projektet har gjort mest skillnad? 
Vi frågade även vad i arbetet inom PRIS som kommunföreträdarna tycker har gjort allra 
mest skillnad för utvecklingen av deras arbete med prao. Även här återkom 
perspektivet att praoarbetet är en lokal fråga i kommunerna, vars framgång styrs av 
utformningen av arbetet i kommunerna. 

”Tyvärr inget. Bra möten med HR-chef, näringslivschef och skolchef men sedan 
händer inget. Tror mest att det är jag som syv, som blir inspirerad att driva 
praoarbetet framåt men det är oerhört tufft att göra allt själv”. 

Vidare lyftes stödet kring implementering av de digitala verktygen, och särskilt 
Samverka.nu, fram som en avgörande.    

”Introduktionen av det digitala praoverktyget Samverka.nu har gjort enorm 
skillnad för oss. Att också medvetengöra en del saker (från t ex checklistan, lyssnat 
på andra kommuner) har varit jättebra”.  

Ytterligare ett tema i svaren var kunskapsstödet och den input som kommunerna fått 
kring utformningen av en ändamålsenlig prao.  

”Arbetet med checklista för likvärdig prao, att titta på vår egen praoverksamhet 
och utvärdera”.  

”Bra att höra hur andra kommuner arbetat. Det ger tips på hur vi i vår kommun 
kan utveckla arbetet ytterligare framåt”. 

”Tips och idéer från andra kommuner”. 

”Positiv input från andra kommuner”. 

”Nätverksbyggande och stödmaterial”. 

Den mest förekommande kommentaren var dock vikten av att PRIS har synliggjort 
praofrågan och bidragit till utvecklade strukturer för dialog om prao i de enskilda 
kommunerna.  

”Att vår förvaltningschef har belyst prao som något viktigt för andra chefer och 
varit driven med att de ska ta emot praoelever inom många förvaltningar”. 

”Att vi börjat prata om prao som ett gemensamt uppdrag. Små steg, men i alla 
fall steg framåt”. 

”Träff med berörda kommunen då vi diskuterade vad som görs och kan göras, 
men våra rektorer skulle också deltagit för bättre resultat”. 

”Bidragit till att lyfta prao i olika verksamheter, skapa en arena där vi kan 
samverka och mötas skola arbetsliv”. 

”Vi har lyft den på ledningsnivå och börjat samverka mellan förvaltningar”. 
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”Fått hjälp i arbetet framåt med frågan, sedan vi identifierat den som viktig för 
vår kompetensförsörjning”. 

”Stärkt lednings/intresse/ansvar”. 

”Fokus på frågan och kommunens ansvar”. 

”Fokus på frågan, synlighet av viktighet”. 

3.4.5. Framtida utvecklingsarbete 
Vi avslutade med att fråga vilka områden som de som besvarade enkäten tycker skulle 
vara viktigast att fokusera på i ett kommande utvecklingsarbete kring prao. I svaren 
handlar det vanligaste temat om arbetet med anskaffning av praoplatser, särskilt inom 
det privata näringslivet men även inom den offentliga sektorn.  

”Företagen måste göras delaktiga. Det är bara det som kan generera fler platser 
med en större spridning på yrken. Nu har vi nästan bara förskolor, skolor, 
restauranger och butiker”. 

”Mer fokus även mot den privata sektorn. Företag behöver få mer kunskap om att 
vara handledare för våra elever. Samt att Samverka.nu ska bli mer känt”. 

”Hitta mer kvalitativa prao-platser. Jag upplever aldrig att det är svårt att hitta 
praktikplatser men att hitta platser där det krävs mer än gymnasiekompetens för 
att arbeta på, är svåra att hitta”. 

”Att information nås till arbetsplatser”.  

”Få fler arbetsgivare att ta emot praoelever. Fortsätta höja "statusen" på prao”.  

”Samarbete med näringslivet, men också att nå ut till rektorer och ledning så att 
de får ännu mer förståelse för hur viktig praon är”. 

”De kommunala arbetsplatserna för att visa den bredd som finns i en kommun”. 

Att visa mer på bredden av yrken och arbetsuppgifter inom en kommun, mer än 
de traditionella yrkena inom t ex skola, barnomsorg, vård. 

Att eleverna kommer ut till praktikplatser som kan utveckla dem och locka fram 
nyfikenhet samt ge ett driv de kan ta med sig tillbaka till skolan”.  

”Hela skolans ansvar för prao, huvudmannens ansvar för platsanskaffning och 
fördelning av platser, samarbete med arbetsgivare, skapa fler arbetsplatser hos 
kommunen som arbetsgivare”. 

”Utvecklingsarbete både internt i kommunen och delregionalt/regionalt. Internt 
handlar det främst om fler platser”. 

Vidare återkommer det i svaren ett fortsatt behov av gemensam kommunikation och 
marknadsföring kring prao. Särskilt återkommer dock ett behov av fortsatt 
utvecklingsarbete i kommunerna när det gäller strukturer för arbetet med prao.  

”I vår kommun kommer vi fokusera en del på checklistan för likvärdig prao. När vi 
kan bocka av dessa punkter har vi kommit en bra bit på vägen”. 

”Jag tror att det är väldigt vanligt att allt arbete kring prao hamnar på studie- och 
yrkesvägledarna. Dessa har i sin tur små tjänster ute på skolorna, vilket gör att 
tiden inte finns för att utveckla/arbeta med prao i den mån man önskar. Jag 
skulle vilja se att prao fördelas på fler ansvarsområden, eller att möjligheten för 
att kunna arbeta med och utveckla prao ökar”.  
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”Alla kommuner ska ha en prao-samordnare. Små kommuner kan dela på en 
eller ha en del av en tjänst”.  

”Att tydliggöra att prao är hela skolans ansvar och då även följa upp praon i flera 
ämnen för att eleverna ska få en förståelse för hur skolans ämnen är kopplade 
mot yrken och arbetsliv”. 

3.4.6. Summering 
När svaren på enkätfrågorna om medverkande kommuners uppfattningar om PRIS 
summeras konstaterar vi att projektet i första hand beskrivs ha påverkat arbetet med 
prao genom utvecklade strukturer för dialog om prao inom kommunerna. Grunden 
ligger i att PRIS på ett systematiskt sätt har uppmärksammat frågan om prao och 
synliggjort framgångsfaktorer och utvecklingsområden kring ett ändamålsenligt 
praoarbete. Ett konkret resultat som beskrivs är också stödet i implementering av 
digitala praoverktyg samt en kunskapsutveckling som följt på projektets olika 
aktiviteter.  

I förhållande till projektets delmål är de områden som uppfattas ha utvecklats mest 
genom PRIS en utvecklad användning av digitala praoverktyg, den interna samverkan i 
kommunerna om prao samt strukturer för samarbete med offentliga arbetsgivare (dvs i 
första hand den egna kommunen). När det gäller utbytet med andra kommuner så 
beskrivs detta generellt positivt i termer av lärande exempel, men pandemins 
restriktioner uppfattas samtidigt ha begränsat det utbyte som annars hade kunnat ske 
genom projektet. De konkreta områdena kring ett utvecklat arbete med jämställd prao 
och utvecklade kontakter med privata arbetsgivare beskrivs inte ha utvecklats i samma 
utsträckning som en följd av PRIS, vilket även hänger samman med att den 
arbetsplatsförlagda praon till stora delar varit inställd under projekttiden. 

Sammantaget konstaterar vi att PRIS uppfattas ha initierat utvecklingsprocesser som 
ännu ej hunnit medföra konkreta resultat i praoarbetet, inte minst eftersom det ännu 
inte genomförts någon praoperiod där erfarenheter från projektet har kunnat 
implementeras. Särskilt framträdande är uppfattningen om vikten av att PRIS har 
synliggjort praofrågan och bidragit till utvecklade strukturer för dialog om prao i de 
enskilda kommunerna. Samtidigt kommuniceras ett behov av fortsatt 
utvecklingsarbete i kommunerna när det gäller strukturer för arbetet med prao.  
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4. SUMMERANDE KOMMENTAR 
Prao i Skåne (PRIS) är ett projekt som har ägts och koordinerats av Region Skåne, men 
som genomförts i samarbete med delprojektledare från Lunds kommun, Helsingborgs 
kommun, Hässleholms kommun och IUC Syd. I projektet, som har finansierats av 
Europeiska Socialfonden, har totalt 30 skånska kommuner medverkat.   

Det övergripande målet för PRIS har varit att implementera ett systematiskt, hållbart 
och kvalitativt praoarbete som ökar likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten 
över kommungränserna inom Skåne. Projektet ska generera gemensamma och 
strukturerade former för prao i Skåne som motverkar könsstereotypa och 
diskriminerande strukturer.   

I detta avslutade avsnitt i utvärderingen av PRIS följer en summerade kommentar kring 
de sammantagna resultaten av projektet.   

4.1. Erfarenheter från Prao i Skåne  
När uppfattningarna om genomförandet av PRIS summeras konstaterar vi att det är en 
mycket positiv bild som kommuniceras från berörda parter. De olika intressenter som 
omfattats av projektet förmedlar samstämmigt en bild av att projektet har genomförts 
på ett ändamålsenligt sätt och genom relevanta insatser. Som grund för projektets 
genomförande har en grundläggande strategi tillämpats som utgått från tre steg. I ett 
första steg har projektet haft för avsikt att synliggöra och ringa in brister i 
kommunernas arbete med prao i förhållande till en generell bild av ett ändamålsenligt 
praoarbete. Därefter har delprojektledarna utarbetat och återkopplat förslag på vad 
som behöver göras för att nå en högre grad av likvärdighet i praoarbetet. I förhållande 
till detta har avslutningsvis kommunerna erbjudits stöd från projektets sida.  

Stödet som erbjudits har i sin tur utgått från tre olika aspekter – möjliggöra 
erfarenhetsutbyte, erbjuda processtöd samt ta fram och tillhandahålla verktyg och 
material via hemsidan praoiskane.se. Denna grundläggande metod för projektet har 
visat sig fungera bra och har varit uppskattad av representanter för de medverkande 
kommunerna. 

Utifrån det arbete som genomförts med utgångspunkt i denna projektmetod har 
resultaten av PRIS i första hand beskrivits i termer av en injektion kring praoarbetet i de 
skånska kommunerna. Det har återkommande rapporterats från de medverkande 
kommunerna att PRIS har bidragit till en ökad likvärdighet i kommunernas praoarbete 
genom en ökad tydlighet i vad som kännetecknar en ändamålsenlig struktur för prao. 
Framför allt beskrivs att PRIS har drivit på frågan om prao och stimulerat till dialog om 
ett utvecklat praoarbete i kommunerna. Det är i detta avseende som det främsta 
mervärdet av projektet kommuniceras.  

En generell slutsats som kan dras från utvärderingen av projektet är att PRIS i första 
hand har påverkat strukturer för arbetet med prao i kommunerna. Projektets resultat 
beskrivs i mindre utsträckning i termer av att ha bidragit till fler praoplatser eller en 
utvecklad dialog med näringslivet. När det gäller kontakter med arbetsgivare är det 
framför allt en förbättrad dialog inom kommunerna i förhållande till att kommunens 
egna verksamheter ska kunna erbjuda praoplatser som förmedlats. Även interna 
samarbeten mellan skola och kommunernas näringslivsenheter beskrivs som ett 
resultat av projektet. Denna utveckling relateras naturligen till den situation som varit 
under covid-19-pandemin och en till största delen inställd arbetsplatsförlagd prao. I 
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detta sammanhang beskrivs det samtidigt som positivt att det inom projektet har 
tagits fram och sammanställts en mängd underlag kring t ex arbetsgivarstöd och 
framför allt branschmodeller som är redo att tillämpas av arbetsgivare vid återgång till 
praktisk prao. På detta tema förmedlas även en uppfattning om en ändamålsenlig 
kommunikation kring prao, inte minst genom hemsidan praoiskane.se. Projektet 
beskrivs också ha bidragit till vidareutveckling av kommunernas information på de 
egna hemsidorna, både när det gäller information till elever och vårdnadshavare samt 
arbetsgivare.     

Det är viktigt att poängtera att PRIS är ett regionalt projekt som utgjort ett stöd till det 
lokala arbetet med prao i kommunerna. PRIS kan då inte lösa lokala utmaningar, utan 
snarare stötta utvecklingen i förhållande till dessa. I detta avseende har metoden som 
tillämpats – nätverk, processtöd, verktyg och mallar – fungerat bra och varit uppskattad. 
Delprojektledarnas arbete får i detta avseende genomgående goda vitsord.  

En central slutsats är således att projektet PRIS har inneburit att en utveckling 
påbörjats, framför allt kring strukturer för praoarbetet i kommunerna. Samtidigt är det 
uppenbart att en hel del utveckling behövs framöver, inte minst när det gäller 
kontakter med arbetsgivare samt en jämlikhets- och tillgänglighetsintegrerad prao. I 
detta avseende finns ett fortsatt stödbehov i kommunerna för att säkerställa att denna 
utveckling fortsätter. Det är samtidigt ett ansvar som vilar på respektive kommun i 
rollen som huvudman för praoarbetet i skolorna.  

4.2. Kommentar kring projektets delmål 
Det övergripande målet för PRIS har varit att implementera ett systematiskt, hållbart 
och kvalitativt praoarbete som ökar likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten 
över kommungränserna inom Skåne. Ambitionen har varit att projektet ska generera 
gemensamma och strukturerade former för prao i Skåne som motverkar 
könsstereotypa och diskriminerande strukturer. I förhållande till dessa mer långsiktiga 
inriktningsmål för PRIS formulerades ett antal delmål som skulle projektet skulle arbeta 
mot. Dessa delmål har fungerat som underlag för planeringen av 
projektgenomförandet samt utgjort huvudsakligt fokus för utvärderingen.  

I tabellen nedan görs en summering av utvärderingens slutsatser kring projektets 
bidrag i förhållande till respektive delmål.  

Projektets delmål:   Kommentar kring måluppfyllelse: 

Ett utökat utbyte mellan 
kommunerna i regionen kring 
prao.  

Projektet har bidragit till ökade kontaktytor 
mellan kommuner i Skåne kring prao. Pandemin 
har samtidigt begränsat det planerade utbytet 
mellan kommunerna. Digitala former för 
erfarenhetsutbyte har behövt tillämpas inom 
projektet. Detta uppfattas ha genomförts med 
hög kvalitet, men har inte motsvarat det utbyte 
som sker vid fysiska möten. Samtidigt har 
projektet bidragit till en regional dialog om 
kriterier för likvärdig prao och spridning av goda 
exempel.   
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En ökad samverkan inom 
medverkande kommuner kring 
prao.  

Ett av de främsta resultaten av PRIS är att 
projektet stimulerat till en utvecklad dialog om 
praoarbetet inom de medverkande kommunerna. 
Framför allt beskrivs projektet ha bidragit till en 
ökad samverkan mellan olika verksamheter (skola 
och näringsliv) samt en ökad medvetenhet om 
vikten av att kommunen som arbetsgivare 
erbjuder praoplatser. Grunden ligger i 
delprojektledarnas kommundialoger där såväl 
operativ personal som ledningsgrupper 
medverkat. 

En ökad medvetenhet kring 
arbetet med jämställd prao i 
medverkande kommuner och 
arbetsgivare. 

PRIS har bidragit till att synliggöra aspekter kring 
jämställd prao. Som en följd av att pandemin 
medfört ett större fokus på strukturer för prao har 
dock projektets arbete med arbetsgivare minskat. 
Mallar och verktyg kring aspekter som relaterar till 
jämställd prao har tagits fram och tillhandahållits 
via praoiskane.se. Checklistan för prao visar 
samtidigt att jämställdhets- och 
tillgänglighetsintegrering av kommunernas 
praoarbete är ett fortsatt utvecklingsområde.  
Erfarenheter pekar också på att det varit lättare 
att integrera jämställdhetsperspektiv i den 
teoretiska prao som ersatt den 
arbetsplatsförlagda praon. Framtagna kriterier för 
likvärdig prao har särskilt bidragit till en ökad 
medvetenhet kring dessa perspektiv.   

En utveckling av en långsiktigt 
hållbar stödstruktur i regionen 
för kommunernas arbete med 
prao. 

PRIS har utgått från att på regional nivå stötta 
kommunernas lokala arbete med prao. PRIS 
beskrivs i detta avseende ha bidragit till att, utifrån 
sin roll som övergripande stödstruktur, lyfta 
frågan om prao och skapa medvetenhet om 
förutsättningar för likvärdigt praoarbete. PRIS 
kommer därigenom att lämna ett avtryck i 
kommunerna, men en hållbar utveckling på 
längre sikt kommer sannolikt att kräva fortsatt 
stöd i någon form. Ansvaret för den långsiktiga 
utvecklingen ligger samtidigt hos respektive 
kommun som huvudman för praoarbetet i skolan. 
Projektet har skapat förutsättningar för denna 
långsiktiga utveckling i kommunerna. Vidare har 
en dialog om fortsatt arbete med en stödstruktur 
efter projektet förts och beslut har fattats om att 
kommunerna även efter PRIS kommer erbjudas 
processtöd och tillgång till verktyg och mallar via 
praoiskane.se.  
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Ett utvecklat, mer likvärdigt 
arbete med prao i 
medverkande kommuner. 

PRIS beskrivs ha bidragit med kunskap om 
förutsättningar och kriterier för likvärdig prao. 
Genom projektets metod om att belysa nuläge, 
erbjuda processtöd samt ta fram verktyg och 
mallar i förhållande till kriterier för likvärdig prao 
har projektet skapat förutsättningar för ett mer 
likvärdigt arbete med prao i medverkande 
kommuner. Utgångspunkten är att det regionala 
stödet anpassats till lokala förutsättningar och 
nulägen i de olika kommunerna. Särskilt framhålls 
projektets arbete med att ta fram och sprida 
kunskap om utgångspunkter för ett 
ändamålsenligt praoarbete och att detta skapat 
en grund för kommunerna att diskutera och 
reflektera kring det egna praoarbetet. 

En utveckling och 
implementering av digitala 
prao-verktyg. 

Ett att de konkreta resultat som framhålls från de 
medverkande kommunerna är att projektet 
erbjudit stöd i implementering och utveckling av 
de digitala praoverktygen samverka.nu och 
praktikplatsen.se. I detta avseende lyfts även en 
utvecklad dialog med leverantörerna av dessa 
system kring t ex möjligheterna till könsuppdelad 
statistik och anpassning av verktygen i 
förhållande till kommunernas behov fram som 
särskilt central.  

Utvecklade kontakter mellan 
huvudman för prao och 
arbetsgivare. 

Pandemin har gjort att PRIS fått ett ökat fokus på 
strukturer för arbetet med prao i kommunerna. 
Det har gjort att fokus minskat på en utvecklad 
dialog med näringslivet. När det gäller kontakter 
med arbetsgivare är det framför allt en förbättrad 
dialog inom kommunerna i förhållande till att 
kommunens egna verksamheter erbjuder 
praoplatser som förmedlats. Detta är en naturlig 
konsekvens av att arbetsplatsförlagd prao under 
projekttiden till största delen varit inställd. Istället 
har det inom projektet tagits fram underlag kring  
t ex arbetsgivarstöd och framför allt 
branschmodeller som är redo att tillämpas av 
arbetsgivare vid återgång till praktisk prao 
framöver. På detta sätt har projektet skapat en 
potential för fortsatt utveckling av relationer 
mellan huvudman för prao och arbetsgivare. 

Nya arbetssätt kring 
praoplatser hos arbetsgivare 
har utvecklats eller 
uppmärksammats. 

Projektets arbete med utveckling av praktiskt 
praoarbete har utmanats av att arbetsplatsförlagd 
prao till största delen varit inställd under 
pandemin. Insatser för att utveckla eller belysa 
arbetssätt har ändå genomförts inom projektet. 
Ett arbete med att ta fram branschmodeller för 
prao har genomförts och förutsättningar kring 
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elevers arbetsmiljö har belysts under projektet. 
Dessa områden har tillsammans med exempel på 
arbetssätt kring prao uppmärksammats vid 
seminarier inom projektet. Underlag har även 
sammanställts på praoiskane.se, t ex kring 
arbetsgivarstöd före, under och efter prao.  

4.3. Avslutande kommentar 
Projektet Prao i Skåne har utgått från ett regionalt mål i Skåne-Blekinge om att stärka 
samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Projekt som finansieras av Socialfonden 
med koppling till detta mål är tänkta att bidra till en förbättrad samverkan inom 
utbildningsområdet, stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet samt utveckla 
utbildningarnas innehåll och det arbetsplatsförlagda lärandet. 

PRIS har haft ett särskilt fokus på metodutveckling och utvecklade strukturer för 
samverkan mellan utbildning och arbetsliv när det gäller prao. Det övergripande målet 
för PRIS har varit ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete som ökar 
likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten över kommungränserna inom Skåne. 
Ett genomgående tema i denna utvärdering av projektet har varit att PRIS, utifrån 
denna inriktning, har utgjort en injektion kring praoarbetet i de skånska kommunerna. 
Det har återkommande rapporterats från de medverkande kommunerna att PRIS har 
bidragit till en ökad likvärdighet i kommunernas praoarbete genom en ökad tydlighet i 
vad som kännetecknar en ändamålsenlig struktur för prao. Framför allt beskrivs att 
PRIS har drivit på frågan om prao och stimulerat till dialog om ett utvecklat praoarbete i 
kommunerna. Det är i detta avseende som det främsta mervärdet med projektet 
kommuniceras.  

Detta innebär att det genom projektet har startats processer som på sikt kan leda till 
ett utvecklat praoarbete. Denna slutsats bör förstås utifrån att insatserna i PRIS har 
utmanats av covid-19-pandemin genom att den traditionella arbetsplatsförlagda praon 
till stora delar varit inställd under projekttiden. Detta har särskilt påverkat 
förutsättningarna att arbeta med arbetsgivare kring utvecklade praoinsatser. Samtidigt 
har pandemins restriktioner inneburit ett tillfälle för det regionala utvecklingsprojektet 
att fokusera på stöd till utveckling av interna processer i de medverkande 
kommunerna. Detta hade sannolikt inte skett på samma sätt under ordinarie 
omständigheter. Det är också tydligt att pandemin bidragit till att det i kommunerna 
utvecklats nya arbetsformer kring prao som på längre sikt skulle vara värdefulla att 
inkludera i skolornas arbete med en bred studie- och yrkesvägledning.  

När det gäller ansvaret för prao vilar detta på kommunerna i egenskap av huvudman 
för grundskolan. Under projektet har det samtidigt poängterats från de medverkande 
kommunerna att det funnits ett värde i att det genom projektet har tagits ett regionalt 
grepp kring frågan om prao för att driva ett arbete om ökad likvärdighet. I detta 
sammanhang har det lyfts fram att det varit en fördel att en regional aktör, Region 
Skåne, har drivit frågan inom projektet. En återkommande kommentar är att ingen 
enskild kommun hade kunnat axla rollen som motor i ett regionalt utvecklingsprojekt. 
Samtidigt har det varit en styrka att det funnits en kommunal förankring genom 
delprojektledarna och representanter i styrgruppen för projektet. Att det även funnits 
en tydlig koppling till arbetsgivarsidan genom IUC Syd har ytterligare stärkt 
projektorganisationen. Det är också utifrån denna modell som arbetsmetoden i 
projektet har skapats. Resultaten av projektet beskrivs följaktligen till stor del utgå från 
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projektorganisationen där delprojektledare med kommunala anställningar har kunnat 
kopplas till Region Skånes arbete med kompetensförsörjning. Genom en koppling till 
IUC Syds arbete ur ett arbetsgivarperspektiv har insatserna i projektet kunnat spridas 
till olika aktörer på ett naturligt sätt.  

När projektet summeras konstaterar vi att också att utvecklingsarbetet kring prao är 
beroende av ett fungerande arbete på lokal nivå i kommunerna, men den lokala nivån 
har genom PRIS fått ett stort mervärde av en regional drivkraft. PRIS har sorterat under 
Socialfondens särskilda mål 1.2. Detta innebär att det inte registreras deltagare i 
projektet, vilket annars är fallet inom Socialfondens projekt för kompetensutveckling. 
Fokus ligger istället på metodutveckling och utvecklade strukturer för att samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv. Det regionala perspektivet inom PRIS med fokus på att 
stötta och utveckla processer för samverkan mellan skola och arbetsliv i en större 
mängd kommuner har varit förtjänstfullt. Genom att på en regional nivå sammanställa 
en lägesbild kring arbetet med prao i Skåne, samtidigt som det tagits fram underlag 
om ändamålsenliga strukturer och verktyg för praoarbetet, har det i projektet skapats 
förutsättningar för en bredare utveckling än om samma processer skulle har utformats 
och drivits av enskilda kommuner. Värdet av denna arbetsmodell har återkommande 
lyfts fram av de medverkande kommunerna och det är en lärdom som bör beaktas i 
framtida utformning av Socialfondsinsatser med fokus på samverkan mellan skola och 
arbetsliv.  

Utmaningen med arbetsmodellen i projektet i förhållande till målet om en långsiktigt 
hållbar stödstruktur för prao ligger snarast i vidmakthållandet av den påbörjade 
utvecklingen i kommunerna. När utvärderingen summeras konstaterar vi att projektet 
kommer att lämna ett påtagligt avtryck i kommunernas arbete med prao. En hållbar 
utveckling på längre sikt kommer dock sannolikt att kräva ett fortsatt regionalt stöd i 
någon form. Denna fråga om fortsatt stöd till kommunerna efter projektet har varit en 
levande fråga under projekttiden, vilket resulterat i att det inom ramen för projektet har 
fattats beslut om förutsättningar för att erbjuda ett fortsatt stöd till kommunerna. Detta 
utgår från att Hässleholms kommun kommer att ansvara för en medarbetare som på 
heltid ska fortsätta erbjuda ett processtöd till kommunerna kring prao. Vidare ska IUC 
Syd ansvara för att hemsidan praoiskane.se även fortsatt kan erbjuda tillgång till 
information, mallar och verktyg om prao som tagits fram under projektet. IUC Syd 
kommer även att ansvara för fortsatt vidareutveckling och tillämpning av de 
branschmodeller för genomförande av prao som utvecklats under projektet. Detta 
fortsatta stöd bekostas av Region Skåne tillsammans med de kommuner som har 
aviserat ett intresse av fortsatt stöd utifrån en fördelningsnyckel som baseras på 
kommunernas storlek. Arbetet kommer även fortsättningsvis att koordineras genom 
Region Skåne och en referensgrupp för den regionala samverkan kring prao enligt 
denna modell har etablerats.  

När utvärderingens resultat summeras så konstaterar vi avslutningsvis att projektet 
PRIS till stora delar uppnått sina projektmål. Som för de flesta andra verksamheter har 
pandemin och de restriktioner som den medfört påverkat projektet på flera sätt. En 
hög grad av flexibilitet i projektgenomförandet har samtidigt gjort att arbetet med prao 
i de skånska kommunerna likväl har kunnat stöttas och utvecklas. Pandemins ändrade 
förutsättningar för genomförande av praon har inneburit att projektet framför allt har 
verkat för att sätta frågan om utveckling av prao på dagordningen och bidra till 
utveckling av de interna processerna kring prao inom de medverkande kommunerna. 
Detta arbete har goda förutsättningar att ligga till grund för en fortsatt utveckling av ett 
mer systematiskt, hållbart och likvärdigt praoarbete i Skåne även framöver.  
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Bilaga 1. Resultat från checklista för prao i Skåne 
 

TABELL 10. FRÅGOR OM MÅL FÖR PRAO PÅ KOMMUNNIVÅ, 2020 VS 2021. 

    Finns det en 
kommun-

övergripande  
syv-plan eller 

huvudmannaplan 
för syv-arbetet? 

Är den kommun- 
övergripande 

planen politiskt 
beslutad? 

Är praon 
beskriven i den 

kommun-
övergripande 

planen? 

Finns det uttalade 
mål kopplade till 

praon i den 
kommun-

övergripande 
planen? 

Finns det 
jämställdhetsmål 

kopplade till 
praon i den 
kommun-

övergripande 
planen? 

2020 

Ja 
16 9 12 4 3 

70% 39% 52% 17% 13% 

Det är på 
gång 

4 1 2 3 2 
17% 4% 9% 13% 9% 

Nej 
3 7 9 15 17 

13% 30% 39% 65% 74% 

Vet inte 
0 6 0 1 1 

0% 26% 0% 4% 4% 

2021 

Ja 
19 10 8 7 3 

83% 43% 36% 32% 14% 

Det är på 
gång 

3 2 6 4 6 

13% 9% 27% 18% 27% 

Nej 
1 8 7 10 12 

4% 35% 32% 45% 55% 

Vet inte 
0 3 1 1 1 

0% 13% 5% 5% 5% 

 

TABELL 11. FRÅGOR OM MÅL PÅ SKOLNIVÅ, 2020 VS 2021. 

    

Finns det lokala planer för 
praon, d v s planer för enskilda 

skolor? 

Finns det uttalade mål 
kopplade till praon i de lokala 

planerna? 

Finns det jämställdhetsmål 
kopplade till praon i de lokala 

planerna? 

2020 

Ja 
6 6 4 

26% 26% 17% 

Det är på 
gång 

2 2 1 

9% 9% 4% 

Nej 
12 11 14 

52% 48% 61% 

Vet inte 
3 4 4 

13% 17% 17% 

2021 

Ja 
8 5 3 

36% 23% 14% 

Det är på 
gång 

4 3 4 
18% 14% 18% 

Nej 
9 12 13 

41% 55% 59% 

Vet inte 
1 2 2 

5% 9% 9% 
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TABELL 12. FRÅGOR OM UPPFÖLJNING AV PRAO, 2020 VS 2021. 

    
Följs praon i kommunen upp 

på förvaltningsnivå? 
Återkopplas praons resultat till 

politisk nivå? 
Följs praons mål upp lokalt ute 

på skolorna? 

2020 

Ja 
7 5 12 

30% 22% 52% 

Det är på 
gång 

3 2 2 
13% 9% 9% 

Nej 
8 9 5 

35% 39% 22% 

Vet inte 
5 7 4 

22% 30% 17% 

2021 

Ja 
12 3 6 

55% 14% 27% 

Det är på 
gång 

3 4 3 

14% 18% 14% 

Nej 
4 9 8 

18% 41% 36% 

Vet inte 
3 6 5 

14% 27% 23% 

 

TABELL 13. FRÅGOR OM FÖR- OCH EFTERARBETE AV PRAO, 2020 VS 2021. 

    
Förarbetas praon med 

eleverna? 
Efterarbetas praon med 

eleverna? 

2020 

Ja 
18 11 

78% 48% 

På vissa 
skolor 

2 8 

9% 35% 

Nej 
2 2 

9% 9% 

Vet inte 
1 2 

4%  9% 

2021 

Ja 
Ja 15 

55% 68% 

På vissa 
skolor 

6 7 

27% 32% 

Nej 
 0 0 

0% 0% 

Vet inte 
1 1 

5% 5% 
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TABELL 14. FRÅGOR OM FÖR- OCH EFTERARBETE AV PRAO, 2020 VS 2021. 

    Det finns en 
utarbetad 

gemensam 
plan för 

kommunen 
hur praons 

för-och 
efterarbete 

ska 
genomföras 
och vad som 

ska ingå. 

Det är upp 
till varje 
enskild 

lärare att 
planera 

praons för-
och 

efterarbete. 

Syv har tid 
för, och 

stöttar aktivt 
lärarna ute 

på 
respektive 
skolenhet 

med för-och 
efterarbetet. 

Det är syv på 
varje enskild 
enhet som 
driver och 
genomför 

för- och 
efterarbetet 

av praon. 

I 
kommunen 

tar vi in 
externa 

resurser som 
för-och 

efterarbetar 
praon 

I 
kommunen 
involverar vi 
föräldrarna i 

antingen 
för- eller 

efterarbetet 
med prao. 

Elever som 
varit på prao 

får 
synliggöra 
sin prao-

upplevelse 
på något 

sätt utanför 
den egna 
klassen. 

2020 

Stämmer 
helt 

0 6 3 3 2 1  

0% 26% 13% 13% 9% 4% 0% 

Stämmer till 
viss del 

3 9 15 14 10 8 9 

13% 39% 65% 61% 43% 35% 41% 

Stämmer 
inte alls 

16 4 2 3 8 8 8 

70% 17% 9% 13% 35% 35% 36% 

Vet inte 
4 4 3 3 3 6 5 

17% 17% 13% 13% 13% 26% 23% 

2021 

Stämmer 
helt 

1 7 8 2 2 1  

5% 32% 36% 9% 9% 5% 0% 

Stämmer till 
viss del 

9 10 12 10 8 4 8 

41% 45% 55% 45% 36% 18% 36% 

Stämmer 
inte alls 

11 3  8 10 15 12 

50% 14% 0% 36% 45% 68% 55% 

Vet inte 
1 2 2 2 2 2 2 

5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

 

TABELL 15. FRÅGOR OM INFORMATION TILL ARBETSGIVARE OM PRAO, 2020 VS 2021. 

    Informerar 
kommunen 
arbetsgivare 
i någon form 

om 
kommunens 

prao? 

Finns det 
information 

till 
arbetsgivare 
om prao på 

kommunens 
hemsida? 

Finns 
information 

till 
arbetsgivare 

på 
kommunens 

hemsida 
under fliken 

“näringsliv/ar
betsliv” eller 

motsvarande 
(inte under 

skola/utbildn
ing)? 

Informerar 
kommunen 

på hemsidan 
om när 
praon 

infaller? 

Informerar 
kommunen 

på hemsidan 
om var 

arbetsgivare
n ska vända 
sig för mer 

information 
om prao? 

Informerar 
kommunen 

på sin 
hemsida om 
hur det går 

till att 
registrera 

sitt företag 
för att 

erbjuda 
praoplats? 

Finns det en 
länk till det 

digitala 
systemet för 
praoplatser 

på 
kommunens 

hemsida? 

2020 

Ja 
16 14 8 9 15 12 13 

73% 64% 38% 41% 68% 55% 62% 

Nej 
4 6 11 10 5 7 7 

18% 27% 52% 45% 23% 32% 33% 

Vet 
inte 

2 2 2 3 2 3 1 

9% 9% 10% 14% 9% 14% 5% 

2021 

Ja 
18 17 12 14 17 14 14 

82% 77% 55% 64% 77% 67% 67% 

Nej 
4 5 10 7 5 6 6 

18% 23% 45% 32% 23% 29% 29% 

Vet 
inte 

0 0 0 1 0 1 1 

0% 0% 0% 5% 0% 5% 5% 
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TABELL 16. FRÅGOR OM TIPS TILL ARBETSGIVARE OM PRAO, 2020 VS 2021. 

    Kommunen 
erbjuder tips 
och idéer på 
sin hemsida 

till 
arbetsgivare 
för hur praon 

kan läggas 
upp. 

Kommunen 
erbjuder tips 
och idéer på 
sin hemsida 

till 
arbetsgivare 
för hur man 

bemöter 
unga. 

Kommunen 
erbjuder tips 
och idéer på 
sin hemsida 

till 
arbetsgivare 
för hur man 
kan arbeta 

för en 
jämställd 

prao. 

Kommunen 
erbjuder tips 
och idéer på 
sin hemsida 

till 
arbetsgivare 
för hur man 
kan göra för 
att erbjuda 

en tillgänglig 
och 

inkluderand
e praoplats 

som kan 
erbjudas 

elever med 
funktionsvari

ationer. 

Kommunen 
erbjuder tips 
och idéer på 
sin hemsida 

till 
arbetsgivare 
om hur man 

blir en bra 
prao-

handledare. 

Kommunen 
bjuder in 

arbetsgivare 
till prao-

handledarut
bildning. 

På 
kommunens 
näringslivstr

äffar eller 
liknande 
tillfällen 

informeras 
om prao. 

2020 

Ja 
9 3 1 0 5 1 12 

41% 14% 5% 0% 23% 5% 57% 

Nej 
11 17 19 20 15 19 6 

50% 77% 86% 91% 68% 90% 29% 

Vet 
inte 

2 2 2 2 2 1 3 

9% 9% 9% 9% 9% 5% 14% 

2021 

Ja 
9 4 1 2 7 1 14 

41% 18% 5% 9% 32% 5% 67% 

Nej 
12 16 20 19 14 20 4 

55% 73% 91% 86% 64% 91% 19% 

Vet 
inte 

1 2 1 1 1 1 3 

5% 9% 5% 5% 5% 5% 14% 

 

TABELL 17. FRÅGOR OM KOMMUNEN SOM ANORDNARE AV PRAO, 2020 VS 2021. 

    Finns det någon med uppgift att 
marknadsföra, bjuda in och uppmuntra till 
att ta emot prao inom kommunens egna 

verksamheter? 

Finns information på kommunens intranät 
om att det är välkommet med prao i den 

egna kommunens verksamheter? 

2020 

Ja 
8 3 

35% 13% 

Det är på 
gång 

7 4 

30% 17% 

Nej 
6 15 

26% 65% 

Vet inte 
2 1 

9% 4% 

2021 

Ja 
11 5 

55% 25% 

Det är på 
gång 

3 6 

15% 30% 

Nej 
5 8 

25% 40% 

Vet inte 
1 1 

5% 5% 
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TABELL 18. FRÅGOR OM ALLMÄN INFO OM PRAO PÅ KOMMUNERNAS HEMSIDOR, 2020 VS 2021. 

    Finns allmän 
information på 
kommunens 

hemsida om prao 
under 

skola/utbildning? 

Informerar 
kommunen på 

hemsidan om när 
praon infaller? 

Informerar 
kommunen på sin 

hemsida om hur det 
går till att fördela 

praoplatser? 

Informerar 
kommunen på 

hemsidan om vem 
man kan vända sig till 

för mer information 
om prao? 

2020 
  

Ja 
13 10 2 14 

57% 43% 9% 61% 

Det är på 
gång 

1 0 1 0 

4% 0% 4% 0% 

Nej 
7 11 18 7 

30% 48% 78% 30% 

Vet inte 
2 2 2 2 

9% 9% 9% 9% 

2021 
  

Ja 
14 10 6 13 

70% 50% 30% 65% 

Det är på 
gång 

2 4 3 2 

10% 20% 15% 10% 

Nej 
4 6 11 5 

20% 30% 55% 25% 

Vet inte 
0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

 

TABELL 19. FRÅGOR OM KOMMUNENS ARBETE MED PRAO, 2020 VS 2021. 

  

Kommunen 
framställer sig 

som en 
arbetsgivare 

som gärna tar 
emot prao i 
sina egna 

verksamheter. 

Kommunen 
informerar om 

vilka 
verksamheter 

inom 
kommunen 

som erbjuder 
praoplatser. 

Kommunens 
hemsida 

erbjuder tips 
till elever för 

hur man får ut 
det mesta av 
sin praoplats. 

Kommunen 
delar varje år 

ut pris till, eller 
uppmärk-

sammar på 
annat sätt, 

arbetsgivare 
som 

medverkat till 
elevers 

lyckade prao-
upplevelser. 

Syv, eller 
annan roll i 

kommunen, 
är aktivt 

uppsökande 
och besöker 
regelbundet 
näringslivs-
träffar och 

arbetsgivar-
nätverk för att 

sprida 
information 

om prao. 

Kommunen 
uppmuntrar 

elever att 
anmäla sitt 
intresse att 

medverka och 
berätta om sin 

prao-
upplevelse på 

t ex 
kommunens 
näringslivs-

träffar. 

2020 

Stämmer 
helt 

3 2 1 0 7  

13% 9% 4% 0% 32% 0% 

Stämmer 
till viss del 

8 5 3 2 10 1 
35% 22% 13% 9% 45% 5% 

Stämmer 
inte alls 

10 13 18 17 3 18 

43% 57% 78% 77% 14% 82% 

Vet inte 
2 3 1 3 2 3 

9% 13% 4% 14% 9% 14% 

2021 

Stämmer 
helt 

2 4 1  6 1 

10% 20% 5% 0% 30% 5% 

Stämmer 
till viss del 

8 2 2 2 10 1 

40% 10% 10% 10% 50% 5% 

Stämmer 
inte alls 

9 14 17 17 3 18 

45% 70% 85% 85% 15% 90% 

Vet inte 
1 0 0 1 1 0 

5% 0% 0% 5% 5% 0% 
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TABELL 20. FRÅGOR OM TILLGÄNGLIGHET I INFORMATION OM PRAO, 2020 VS 2021. 

    Finns all 
information på 
hemsidan om 

prao tillgänglig 
på olika språk? 

Finns all 
information på 
hemsidan om 

prao tillgänglig 
med 

uppläsningsfunk
tion? 

Finns all 
information om 
praoplatser i de 

digitala 
praosystemen 
tillgänglig på 
olika språk? 

Finns all 
information om 
praoplatser i de 

digitala 
praosystemen 
tillgänglig med 

uppläsningsfunk
tion? 

2020 

Ja 
3 10 0 2 

14% 45% 0% 9% 

Det är på 
gång 

0 0 1 0 

0% 0% 5% 0% 

Nej 
18 8 16 12 

82% 36% 73% 55% 

Vet inte 
1 4 5 8 

5% 18% 23% 36% 

2021 

Ja 
0 8 0 1 

0% 40% 0% 5% 

Det är på 
gång 

2 3 1 2 

10% 15% 5% 10% 

Nej 
18 7 16 11 

90% 35% 80% 55% 

Vet inte 
0 2 3 6 

0% 10% 15% 30% 

 


