Team Börjes

Utmaning
• Hur kan vi förbättra kvinnors möjlighet till ett aktivt medborgarskap?

• Hur kan vi förbättra kvinnors möjlighet till en ökad delaktighet i
samhället och sitt eget liv?

Hur vi involverat våra användare
• Vi valde att intervjua 10 kvinnor som av någon anledning saknade
progression trots upprepat deltagande i projekt, SFI, praktik osv.
• Vi valde kvinnor som fanns på SFI och projektet Kvinnor kan.

Insikt - att vara ödmjuka för andras bakgrund/upplevelser

• ’’Det bästa med Sverige är att när mina barn går ut är jag säker på
att de ska komma hem till mig igen’’ (Deltagare)
• ”I mitt land är 35 år gammalt, här är det ungt” (Deltagare)
• ”Om jag skulle jobba 8 timmar/dag skulle det inte gå för jag jobbar
hemma också”.

Insikter
• Insikt – Att kvinnor har behov av att samlas i grupp med andra kvinnor.
• Insikt – vi har upptäckt att kvinnor saknar mötesplatser som de vill gå till.
• Insikt - Behov finns att inkludera männen i förändringsarbetet.
• ”Ge min man en kurs. Han behöver utbildning” (deltagare)
• ”Utbildning för mannen för hemmajobb” (deltagare)
• Insikt - Språket är ett stort hinder.

Lösning
Kvinnogrupp

Mansgrupp

• Aktiviteter där endast kvinnor
träffas.
• Kvinnor kan – ett fortsatt projekt

• En grupp med män som träffas 1
gång i veckan.

Vårt nästa steg..
SPiK – ett ESF projekt. Som är ett projekt med fokus på diffus
ohälsa.
• Projektet syftar till att fler kvinnor och män i åldersspannet 1864 år med sammansatt problematik ska närma sig
arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, erhålla
individanpassat stöd samt få bättre livskvalité. Projektet ämnar
även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och
organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad
rehabilitering och för-rehabiliterande insatser för målgruppen.

• Målet är att skapa individuella kompetenshöjande insatser
som på lång sikt leder till självförsörjning.

Hur vi har upplevt arbetsmetoden, vad har vi
lärt oss?
▪ Spännande med intervjuer. Man får då kvinnornas egna ord, tankar
och idéer. Man kommer långt med att fråga.
▪ Vi har lärt oss mycket om synen på kvinnans roll. Både från kvinnorna
vi intervjuade (deras syn på kvinnans roll) samt vilken syn deras män
hade på kvinnans roll.

▪ Vi har lärt oss att utgå från användaren och inte från vad vi som
yrkesverksamma tycker/tror. Detta synsätt behövs implementeras i
andra verksamheter.

Dela med oss
• Vad är det mest överraskande, roligaste eller konstigaste som hänt
under er process.
• Covid-19 är det konstigaste som inträffat under processen. Arbetet
stannade av i samband med pandemin. Vi skulle då pandemin
uppkom börja med informationsträffar.
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Informationsmöte med kvinnorna – skicka ut inbjudan. Kan ni lära oss
något?
Bryta deras mönster, prova saker som de inte brukar göra. Tex simma,
cykla osv. Det kan skapa självförtroende.

Informationsträff 25/3 kl 13.00-15.00
Sitta i språkgrupper, arabiska, dari och tigrinja. Språkstöd inbjudna
10 min – välkomna – tala om varför vi gör detta. Vad som kommit fram
under ”projektet”
30 min - Hur skulle en mötesplats se ut? Vart, på vilket sätt, vem ska
styra det, vilka tider, för vem, hur ofta?
15 min – Fika
30 min - Vad kan ni lära oss? Matlagning, hantverk?
30 min – återsamling

• Det roligaste med detta arbetet
har varit att vi alla varit lika
delaktiga i processen. Att vi
jobbat över gränser.

Kontaktuppgifter
• Louise Holm – Louise.Holm@tingsryd.se
• Frida Strand Jagne – Frida.StrandJagne@tingsryd.se
• Matilda Hilmersson – Matilda.hilmersson@tingsryd.se
• Tony Lundström – Tony.Lundstrom@tingsryd.se
• Lisa Edlund – Lisa.Edlund@tingsryd.se

