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Jämställdhetsanalys, delprojekt  

Kristinehamn Värmland Tillsammans 

 

Mål 

Målet för delprojekt Värmland Tillsammans Kristinehamn var att skriva in 30 unika deltagare. 15 juni 

2020 har 32 deltagare varit inskrivna och fördelningen mellan könen är 18 kvinnor och 14 män. De 

flesta kvinnor har persiska som förstaspråk och männen arabiska. De flesta deltagare har avslutat sina 

SFI-studier på B-nivå och fler kvinnor än män har haft behov av tolk. Samtliga har försörjningsstöd 

som enda eller del av inkomst och har haft det i sex år eller mer. Kvinnorna har uppburit 

försörjningsstöd längre än männen. Medelåldern i projektet är 46 år.  

 

Hälsa 

Kvinnorna bedömer att de mår sämre både fysiskt och psykiskt än männen. Fler kvinnor än män är 

änkor/ensamstående. Samtliga deltagare erbjuds samtalsstöd vid kartläggning och informeras om vad 

en kurator gör och vad samtalsstöd innebär. Trots det har fler kvinnor än män har genom projektet 

påbörjat behandling hos kurator, på Capio vårdcentral och Regionen. Fler kvinnor upplever att de 

sover dåligt och har fått delta i informationsmöten om sömn i grupp med kurator och platstolk. De 

flesta deltagarna har fått någon typ av stöd i kontakt med vård. Reguljär vård, psykiatri, tandvård eller 

egenvård och utbildning. Fysisk aktivitet har erbjudits fler kvinnor än män, det utifrån de svårigheter 

och begränsningar. Det är alltså den fysiska statusen som avgjort vilket stöd som erbjudits. Utifrån 

deltagarnas hälsa har stort fokus också lagts på det, både individuellt men även gruppinformation. 

Projektledare och kurator på vårdcentralen Capio gjorde ett pilottest och testade att coacha 

deltagare i grupp, därför valdes majoritetsgrupp ut. Det visade sig vara kvinnor i medelåldern med 

persiska som förstaspråk. Det var alltså majoritetsgrupp som erbjuds hälsokurs med inriktning på 

coachning psykisk och fysisk hälsa. Bedömning gjordes att det fungerar bäst med endast en platstolk i 

lokalen och samma språk för ett smidigare samtal då syftet var att gruppen skulle coacha sig själva 

mot bättre hälsa med hjälp av kurator och projektledare.  

Samtliga deltagare med behov av funktionsbedömning av arbetsterapeut har erbjudits det. Syftet har 

varit att få kunskap om deltagarens förmåga och därmed möjlighet att nå egen försörjning via 

förvärvsarbete eller sjukersättning. Genom projektets försorg har sju kvinnor och sex män utfört 

funktionsbedömning av arbetsterapeut.  Kvinnornas familjer har i större utsträckning varit engagerade 

i deltagarens process för bättre hälsa. Både vuxna döttrar och söner har varit engagerade. 

 

Arbete/egenförsörjning/studier 

Fler kvinnor än män har deltagit i teoretisk språkträning och därmed har fler kvinnor gått mot 

studier. Fler män har fått arbete under tiden i projektet.  

Fler män än kvinnor har erbjudits körkortsteori då urvalet gjordes att endast män har haft körkort i 

sitt hemland. Då samtliga inskrivna deltagare saknar skolbakgrund har bedömningen gjorts att de som 

har körkort haft störst förutsättning att lyckas. 
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Både män och kvinnor har närmat sig arbetsmarknaden under sin tid i projektet. Kvinnorna saknar 

generellt arbetslivserfarenhet medan männen har arbetat tidigare. Både män och kvinnor har tidigare 

erfarenhet av praktik i Sverige. Både kvinnor och män har ingen eller ringa skolbakgrund. De 

deltagare som är inskrivna i projektet är de som inte klarat av kommunens ordinarie aktiviteter 

tidigare. De står alltså särskilt långt även från reguljär arbetsträning. Fler kvinnor än män är aktuella 

för ansökan om sjukersättning än män. Två personer har avslutats mot arbete och båda var män. Två 

deltagare avslutas mot studier, båda kvinnor.  

 

Slutsats 

Kristinehamn följer det tydliga mönster som kan ses i hela Sverige när det gäller kvinnor och män 

mot arbete och studier.  Skillnaden mellan kvinnor och män är erfarenhet av arbete eller inte, men 

även avsaknad av körkort spelar stor roll för att nå, få och behålla ett arbete. Samtliga kvinnor och 

män har tagit individuella steg framåt gällande deras hälsa och utveckling av svenska. Individuella 

framgångar är även en framgång för projektet. Individuella kartläggningar och planeringar är en 

förutsättning för att nå och föra deltagarna framåt. Att alltid låta behov av insats vara avgörande. 

Målet måste alltid vara egen försörjning, oavsett om det är i form av lön, studiemedel eller 

sjukersättning. Egen försörjning, oavsett i vilken form, kan resultera i upplevelsen av frihet, trygghet 

och självständighet, vilka är de mål vi bör eftersträva när det gäller jämställdhet. 


