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Låt inte brister i samarbetet mellan 
myndigheter drabba någon människa

“Problem med jämställdhet, diskriminering, digitalt 
utanförskap, tillgänglighet och psykisk ohälsa måste bemötas med 
användbara verktyg och strategier. Det bästa vore om det gick att 
förhindra att människor behandlas olika, ovärdigt eller respektlöst 
oavsett var de befinner sig i livet. 

Att kunna sammanställa det vi åstadkommit tillsammans 
under tre år ger energi. 

Vår vision är att ge mod till människor och myndigheter. 
Med det menar vi att organisationerna består av människor 
och att alla har sina utmaningar på jobbet. Vi måste hitta tillit 

till varandra, förstå varandra och se hur vi kan hjälpas åt. 
Är vi modiga nog att göra misstag kan vi analysera dem och 

hitta nya vägar att följa. 
Vi har sett viktiga mönster. Vi har definierat det som fungerar. 

Ett av dem är att använda personcentrerade metoder. Ett annat 
att utgå från myndighetsgemensamma team. Ett tredje är 
arbetsträning. Mest kraftfullt blir det när vi kombinerar dessa tre.”
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Trygga	människor	ger	
trygga	samhällen
För den som tvivlar på att Europeiska 
Socialfondens medel används rätt 
är MIA ett skolexempel på hur 
finansieringen kommer medborgarna 
till nytta. Runt tio procent av 
EUs totala budget investeras 
för att utjämna klyftorna mellan 
medlemsländerna. Det blir i runda 
slängar tio miljarder Euro. Pengarna 
går bland annat till projekt som kan 
möta utmaningarna med arbetslöshet, 
könssegregerad arbetsmarknad, 
integration, kompetensförsörjning och 
diskriminering. MIA-projektet passar 
klockrent in på den beskrivningen.

Det finns mycket forskning som visar att 
trygga människor som upplever att de 
har en mening i livet och makt över sin 
vardag skapar trygga, stabila samhällen. 
Just nu behöver vi arbeta för dessa 
grundläggande värderingar mer än 
någonsin.

De flesta av våra deltagare har 
haft offentlig försörjning i över sex 
år, de har haft kontakt med flera 
av välfärdens aktörer tidigare. 
Genom MIA-projektet har de fått 
ökade möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden och kunna försörja 
sig själva. 

Projektet har visat hur samverkan 
kring deltagarna behöver organiseras. 
Det handlar inte bara om finansiell 
samordning, inte heller bara om  
samverkan på strukturnivå, inte heller 
bara om samarbete mellan handläggare 
och inte heller bara om att tillämpa 
evidensbaserade metoder. 
Det handlar om vad som händer när vi 
gör allt detta samtidigt.
  
Våra resultat kommer förhoppningsvis 
att göra avtryck i framtiden. De är 
underlag för strategiska beslut som 
leder mot framtidens arbetsmarknad, 
där även personer i den målgrupp 
vi har arbetat med får en chans att 
bli mer aktiva i samhället. Vi ska 
stärka ett demokratiskt och jämställt 
samhälle med starka myndigheter som 
människor vågar lita på. Då behöver 
vi se nya grepp och metoder som en 
samhällsinvestering.

Dagsläget med en skakig 
arbetsmarknad gör det 
viktigt att uppmärksamma 
mål 8 i Agenda 2030 som 
säger att vi ska:

Verka för varaktig, 
inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för 
alla. 
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Organisationen

Projektets ambitioner attraherade 
välutbildade och drivna 
medarbetare. Vissa rekryterades från 
medlemmarnas organisationer. Det 
gjorde att kompetenta medarbetare 
med gedigen erfarenhet samlades 
över myndigheternas gränser för att 
stötta deltagare. 

MIA-projektet har haft möjlighet att 
testa metoder och arbetssätt för att få 
kunskap om vad som fungerar bäst för 
deltagarna. Medarbetarna har haft stor 
frihet att forma sitt arbete under ett 
kontinuerligt inflöde av metodstöd och 
kompetensutveckling. 

Resultatet har mätts, analyserats och 
diskuterats. Genom en ändamålsenlig 
organisation samt erfarenhetsutbyte på 
flera nivåer kunde vi skapa effektivare 
rehabilitering. 

Det är ett erkänt faktum att medarbetare 
som får feedback på sitt arbete gör 
ett bättre jobb. Återkopplingen i MIA 
har varit möjligt genom intervjuer med 
deltagare, utvärderingar och statistik.

Regional projektledning 
Koordinerade de sex delprojekten. 
Bestod av projektchef, kommunikatör, 
utredare och verksamhetsutvecklare.
 
Sex delprojekt
En projektledare per delprojekt. 
Ansvarade för projektet och 
projektmedarbetarna på lokal nivå.

Sex lokala styrgrupper  
Representanter från 
samordningsförbundens medlemmar 
medverkade i sex lokala  
styrgrupper.
 
En regional styrgrupp 
Representanter från myndigheterna 
på regional nivå, en representant 
från Region Stockholm samt 
förbundscheferna från de sex 
samordningsförbunden.
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Samordningsförbundens	
uppdrag
Samordningsförbunden finns till för 
att organisera en del av välfärden 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, regionen och 
kommunerna som är medlemmar 
i förbunden. I MIA-projektet  ville 
de sex samordningsförbunden 
i Stockholms län tillsammans 
utveckla välfärden och på det 
sättet överbrygga organisatoriska 
gränsdragningar. 

Tillsammans sökte de medel från 
Europeiska socialfonden. När 
finansieringen beviljades upprättade 
förbunden samarbetsavtal med 
projektägaren Östra Södertörn. 

Projektet omfattade 12 kommuner i 
Stockholms Län. Bredden och storleken 
på projektet har öppnat för samarbeten 
över hela regionen. 

Transparenta verksamheter 
skapar tillit, rättssäkerhet och 
jämlikhet 

Socialfondens styrning av ett 
projekt är starkt förknippat med 
projektbudgeten. Som stöd för 
styrkedjan hade vi en programteori 
där aktiviteter, förväntade resultat 
och önskade effekter var beskrivna. 

All samordning och koordinering i 
projektet har syftat till att säkerställa 
samsynen om vad vi vill uppnå 
tillsammans. Vi har skapat förutsättningar 
för att samordningsförbundens resurser 
ska användas effektivt och göra största 
möjliga nytta till dem vi finns till för - våra 
deltagare.
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Kulturen	i	MIA

Hur får man ett så stort och 
geografiskt utspritt projekt att hålla 
samman? Kan drygt 75 medarbetare 
med olika bakgrund arbeta mot 
samma mål? För att klara det satsade 
vi på att bygga en kultur av tillit och 
medskapande. 

Medarbetare som känner sig trygga och  
upplever att deras personliga insatser är 
meningsfulla mår bättre på jobbet. Vi  
prioriterade projektets interna kultur 
för att frigöra energi och bygga den 
modiga och tillåtande miljö som behövs 
för att skapa nödvändig förändring i våra 
välfärdssystem. 

Arbetsglädje leder till bättre resultat. 
Vissa säger att lönsamheten i ett 
europeiskt företag ökar med 70 procent 
när det är styrt av värderingar. Genom att 
tidigt väva in dessa tankar i projektet lade 
vi en värdegrund genomsyrad av frihet 
under ansvar.

En gemensam vision och fyra 
värdeord. Vi prioriterade transparens 
och att sätta gemensamma mål. Vi 
arbetade med tydlig styrning, tillgänglig 
kommunikation, utrymme för nya idéer, 
forum för negativ och positiv kritik samt 
ökad medvetenhet om bemötande och 
kollegial vägledning. 

Värdeorden är essensen av MIAs 
projektidé. I en gemensam process tog 
vi fram ord som kunde fungera som ett 
stöd vid beslut för styrning av projektet.

Värdeord
Respekt	för	människan
Utveckling	i	samverkan
Glädje	över	resultat
Kunskapens	egenvärde

Möteskultur: Ett projekt av MIAs storlek 
bygger på en mängd möten mellan 
människor. Vi identifierade behovet av 
att kunna leda och planera bra möten. Vi 
fick teoretiska och praktiska kunskaper 
kring mötets faser, vilket vi haft stor 
nytta av. Vi har skapat effektiva och 
energifyllda möten genom att använda 
rundor, tidslinjer, in- och utcheckning. 
Projektledningen fick även teoretiska 
och praktiska kunskaper i Open Space, 
Dialogcafé, Appreciative Inquiry, 
Brainstorm och Kraftfältsanalys. 

Genom en grundutbildning i att leda 
och driva alla möten och processer som  
deltagaraktiva fick projektledningen  
strategier och verktyg för att bygga  
engagemang, lojalitet och 
målmedvetenhet hos medarbetare i 
projektet. 

Framtidsverkstäder. Vi tog stöd av 
Framtidsverkstäder AB. De har utbildat 
många aktörer inom offentlig sektor i 
metoder och verktyg. Själva metoden 
Framtidsverkstad ingick i utbildningen att 
leda och driva möten. 
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Osynliggörande
Förlöjligande
Undanhållande	av	information
Dubbelbestraffning
Påförande	av	skuld	och	skam

Bemötande och kollegial handledning: 
Våra medarbetare får genomgående 
anmärkningsvärt höga betyg för 
bemötande av deltagarna. Vad är 
det de gör? Hur delar vi med oss av 
erfarenheter? Kontinuerligt använder 
vi olika verktyg för att utforska 
relationsbyggande, personlig utveckling 
och bemötande. Metodstödet har på 
flera nivåer utvecklat medarbetarnas 
förmåga att bemöta deltagare och att ta 
känsliga samtal.

Härskartekniker. Metoderna används 
mer eller mindre av alla. Personer eller 
grupper kan indirekt styra eller förnedra 
andra. Genom att lära sig känna igen 
härskarteknikerna blir vi bättre på att lösa 
konflikter. Istället använder vi konstruktiv 
feedback. Under en projektgemensam 
dag fördjupade vi oss i de fem 
härskartekniker som identifierats av 
Berit Ås.

Rättighetsbaserat arbetssätt som 
utgår från principerna om delaktighet 
och inkludering, icke-diskriminering och 
jämlikhet samt transparens och ansvar. 
Under en projektgemensam dag fick 
alla medarbetare ökad insikt i hur FNs 
principer om mänskliga rättigheter kan 
användas som verktyg på områden som 
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

De horisontella principerna, HP är ESFs 
benämning av kärnfrågor som 
jämställdhet, inkludering, hållbarhet och 
icke-diskriminering. Alla medarbetare 
har under projekttiden bidragit till 
att dessa perspektiv har genomsyrat 
projektprocessen, från att idén föddes, 
tills dess att projektet slutredovisades. 

Strategier för tolk: Även om vi inte 
drivit ett språkprojekt, kan språket vara 
ett avgörande hinder för deltagarna att 
nå arbetsmarknaden. Vi har ibland använt 
tolk under kartläggningsfasen. Vissa 
metoder fungerar inte om deltagaren 
inte talar och förstår svenska, då har vi 
fått vara kreativa och haft lösningsfokus. 
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Kvalitetsmätning. SIQ-analys är en 
modell för att mäta allt från hur nöjda 
medarbetarna är till hur det fungerar 
med metoder, processer, information och 
kompetensförsörjning. MIA-projektet 
har varit ett lärande projekt som 
kontinuerligt arbetat med utvärderingar 
för att mäta kvaliteten i projektet. 

Digitala plattformar: Våra medarbetare 
har haft varierande kunskaper i digitala 
möten. Många träffar deltagare ansikte 
mot ansikte och tillbringar lite tid vid 
datorer. Planen var att öka möten på 
digitala plattformar under våren 2020 
och att använda plattformar som Zoom, 
Skype och Teams.

Digital gala. Vi var redan i startgroparna 
till att arbeta mer digitalt när Corona-
pandemin ställde krav på digitala 
möten från och med mars 2020. 
Nyckelmedarbetare fick utbildning i att 
leda digitala möten och medarbetarna 
i tekniken för att delta i dessa möten. 
Trots utmaningarna drev vi projektet 
i mål med en gemensam gala där alla 
projektmedarbetare deltog på Zoom. 

Vi avslutade med bubbel, glitter och 
glamour. 

Reklamkoncept och grafiskt manér 
har syftat till att göra varumärket 
känt. Vår visuella identitet, tonalitet 
och bildval har haft betydelse för 
sammanhållningen i projektet. 

Bilderna har förmedlat glädje, fokus och 
aktivitet. Språket har varit enkelt och  
lättillgängligt. Konceptet “ingen ska 
hamna mellan stolarna” har väckt 
sympati hos medarbetare, deltagare och 
personer i nära kontakt med projektet.

Jobbskuggning. Vi har erbjudit våra 
deltagare att jobbskugga någon enligt 
ett koncept kopplat till SE-metoden. 
Under en dag fick deltagaren följa med 
någon på arbetet, skaffa nya erfarenheter 
och knyta kontakter på en arbetsplats 
eller ett yrke som de var nyfikna på. 

Deltagarna berättar. Vem kan berätta 
hur tufft det är att inte bli bemött på ett 
ändamålsenligt sätt bättre än deltagarna 
själva? Därför har deltagare fått berätta 
sina livshistorier för riksdagsledamöter 
i Riksdagshuset, för EU-parlamentariker 
och för chefer och handläggare i olika 
sammanhang. Stödet i MIA har varit 
livsavgörande för deltagarna. Deras 
röster har varit projektets viktigaste.

Gestaltad vision. Att ha en tydlig vision 
som alla kan relatera till ger inspiration 
genom hela projektet. För att hitta vår 
vision gjorde vi en visuell gestaltning där 
projektledningen skapade moodboards 
och satte ord på sin vision.

Mod och möjligheter behövs för att 
åstadkomma nödvändig förändring i 
välfärden. Myndigheterna består av 
människor. Den personliga insatsen kan 
göra skillnad. Möjligheterna kommer när 
man ser var det skaver. Det krävs mod 
för att fatta obekväma beslut. Vi har 
ofta hört att deltagare som snurrat runt i 
systemen länge har känt hopplöshet.
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I samtliga evidensbaserade metoder, 
Supported Employment/IPS, Case 
management och Bostonmodellen, har 
medarbetarna i de olika delprojekten 
deltagit i metoddagar och 
handledning. Dessutom har vi samlat 
samtliga 75 projektmedarbetare för 
gemensamma utbildningsdagar och 
för erfarenhetsutbyte.

Teman träffarna:

Kick-off om hur vi ska använda 
horisontella principer i projektet 
(september 2017)

Metoder och arbetssätt kring 
beteendeanalyser och bemötande av 
deltagare (augusti 2018)

Jämställt rehabiliteringsarbete och 
introduktion av Genuskompassen  
(mars 2019)

Metodarbete och mänskliga 
rättigheter (september 2019)

Att upptäcka våld i nära relationer  
(februari 2020)

Flöde av kompetensutveckling:

Socialstyrelsen: Kunskapsdag där 
Socialstyrelsen delade erfarenheter 
om FREDA, samt bjöd in oss till ett 
samarbete för att mäta resultatet kring 
frågor om våld.

Teater Gudarna: Studiebesök och 
fördjupning i mäns våld mot kvinnor

8 mars: Kick-off i jämställdhet för alla 
projektmedarbetare

Utbilda	medarbetare	
tillsammans

Webbkurs: Alla medarbetare har 
deltagit i webbutbildning om våld i nära 
relationer. 

7 frågor om våld: Alla delprojekt 
har lagt in samma frågor om våld i 
metodarbetet. 

Genuskompassen: Ett enkelt verktyg 
för att arbeta jämställd varje dag, året 
runt, på alla nivåer. Samtliga har fått 
utbildning i hur kompassen ska användas.

Styrgruppsutbildning: Jämställdhet, 
programteori, roller.

Digital utveckling: Vi hade som mål 
att börja med digitala möten redan innan 
pandemin. Därför kunde vi snabbt ställa 
om och få effektivitet i våra möten. Det 
har sparat tid och gett oss nya verktyg 
att använda våra resurser bättre.  

Kommunikation: Vi har lärt oss göra 
film. Vi arbetar uthålligt med innehåll och 
form som kommunicerar MIA-projektet 
enkelt, tilltalande och lättillgängligt. Vi 
håller samman vårt koncept.

Resultatspridning
Delprojektens resultat har i första hand 
redovisats i de lokala styrgrupperna. 
Vi har haft tre resultatdialoger där 
både den regionala och de sex lokala 
styrgrupperna har medverkat. De har 
genomförts med Framtidsverkstäder, 
brukarstyrda brukarrevisioner och 
tillsammans med Sweco, projektets 
externa utvärderare.
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MIA-projektet	Huddinge,	Botkyrka	&	Salem

 

“ Jag är imponerad av medarbetarnas outtröttliga arbete att hela tiden 
hitta lösningar som gett så många möjligheten att ta väsentliga steg 
närmare ett bättre liv och jag är så tacksam för att vi fått lära oss så mycket 
av de deltagare som delat med sig av sina erfarenheter.  
         
Dessa erfarenheter använder vi i MIA Vidare för att fortsätta arbetet med att 
främja samverkan och möta upp personer som annars riskerar att hamna i 
glapp mellan olika insatser eller bollas runt i systemet. 
Tillsammans gör vi skillnad.

Elin Asplund, förbundschef Samordningsförbundet HBS

MIA-projektet HBS är ett välkänt och 
omtyckt projekt som kunnat fylla ett 
tomrum mellan myndigheterna, vilket 
varit till nytta för en målgrupp som 
annars inte skulle få stöd att närma 
sig arbetsmarknaden.

Det som utmärker MIA HBS lite extra är 
att de framgångsrikt använt metoderna 
SE och CM i kombination. Medarbetarna 
har varit kreativa när det gäller att 
hitta arbetsträningsplatser och visat 
stort engagemang för att stötta såväl 
deltagare som arbetsgivare. 

Resursteamet bestående av en CM-
samordnare och en SE-handledare 
har varit framgångsrikt. 45 procent av 
deltagarna fick stöd av både en CM- och 
en SE-handledare.

Börjat	arbeta	eller	studera
Närmat	sig	arbetsmarknaden
via	Arbetsförmedlingen	eller
kommunen

62	%
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Styrkorna i MIA-projektet HBS
Representanter från medlemmarna 
har arbetat i samma lokal och träffat 
deltagare över myndighetsgränserna. 
Tillsammans har de hittat individuella 
lösningar med fokus på deltagarens 
behov. 

Förutom att resultatet är bra i 
förhållande till de andra delprojekten, 
har arbetssättet medfört ett kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte med handläggarna 
hos myndigheterna, kommunen och 
inom vården.

Engagerad styrgrupp
En viktig framgångsfaktor är en 
engagerad styrgrupp som arbetar på 
hemmaplan för att projektet ska lyckas,  
samt ett lokalt arbetsgivarnätverk med 
parter som arbetar på ett liknande sätt i 
kommunerna. En medarbetare fokuserar 
specifikt mot arbetsmarknaden. 
Medarbetarna har en tät kontakt med 
ett team från Försäkringskassan som 
handlägger deltagarens sjukpenning. 
Vilket har underlättat för deltagare som 
ska arbetsträna.

Värdefullt för deltagarna
MIA HBS har varit extra värdefullt 
för personer som behöver mer stöd 
än vad det förstärkta samarbetet 
mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan kan erbjuda. 
Deltagare har kunnat pröva sin förmåga 
på arbetsintegrerande sociala företag 
eller hos externa arbetsgivare. 
Genom samarbetet med ASF har 
deltagare som har sjukpenning kunnat 
arbetsträna, trots reglerna kring sjuk- och 
rehabiliteringspenning. 
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MIA-projektet	Stockholms	stad
MIA Stockholms stad skulle ge ett 
tillitsbaserat stöd för personer som 
ville närma sig arbetsmarknaden. De 
valde inledningsvis att använda CM-
metoden. Men under projekttiden 
testades och utvecklades flera 
insatser inom ramen för projektet. 
 
Att Samordningsförbundet Stockholm 
stad skulle bli ett delprojekt i MIA 
bestämdes ganska snart efter att 
förbundet hade bildats. Till en 
början var det en fortsättning på 
det nationella regeringsuppdraget, 
Effektutvärdering av insatser för unga 
med aktivitetsersättning. 

Projektet har under projekttiden testat 
och utvecklat CM-metoden för fler 
målgrupper än det från början var tänkt. 
Projektet har även testat CM-metoden 
för en specifik målgrupp, personer med 
narkolepsidiagnos. 

MIA fyllde en lucka
Insatserna gav olika typer av stöd på 
olika nivåer. Det motsvarade deltagarnas 
speciella behov. Projektet kunde erbjuda 
något som inte fanns hos ordinarie 
verksamheter. MIA Stockholms stad 
fyllde ett tydligt glapp. Under hela 
projekttiden ökade intresset och viljan 
att använda projektets insatser. Mot 
projektets slut hade delprojektet inte 
resurser nog att erbjuda stöd till alla som 
ville delta. 

Utmaning bidrar till utveckling
Det har varit en utmaning att arbeta 
med deltagare från så många olika 
verksamheter och att skapa rätt 
förutsättningar för ett bra samarbete för 
varje deltagare. Synen på vad projektets 
insatser skulle användas till har inte alltid 
stämt överens med projektets uppdrag 
och mål. 

“ MIA-projektet har bidragit till att minska glappet för deltagarna, från 
remitterande till mottagande parter. Vi har sett att CM och arbetsträning 
på ASF fungerar bra för motiverade deltagare som vill ta emot stöd för att 
närma sig arbete eller studier. 
       Det finns kvinnor och män som behöver ett samordnat och 
förrehabiliterande stöd i olika målgrupper. Ska vi ha en fungerande 
samverkan behöver stödet anpassas efter deltagarna. För personer som 
har en komplex problematik måste stödet få ta tid. Förändringsarbete är 
ingen quick fix.

Annika Angerfelt förbundschef Samordningsförbundet Stockholm Stad
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“ Bland siffror och statistik vill jag påminna om det som händer i det 
medmänskliga mötet.

Deltagare MIA-projektet 

Goda erfarenheter
De erfarenheter MIA Stockholm Stad har 
gjort av metoder, insatser, samverkan 
och samarbete ligger till grund för det 
fortsatta arbetet i MIA Vidare Stockholms 
stad.

Nya kunskaper
Projektet har präglats av utveckling 
och lärande. Det genuina intresset 
att ge deltagarna samma rättigheter 
och möjligheter har varit en stark 
drivkraft. Medarbetarna har införlivat 
de horisontella principerna, och 
FNs deklaration om de mänskliga 
rättigheterna i metodarbetet.
 
Deltagarna har gett goda omdömen 
i indikatorsenkäter både för projektet 
och dess insatser. Dessutom visade 
brukarrevisionen att deltagarna 
uppskattade CM. De ansåg att de 
fick bra stöd för att kunna närma sig 
arbetsmarknaden. 

Arbetsträning på ASF
För att kunna erbjuda arbetsträning till 
deltagarna kom Samordningsförbundet 
överens med Arbetsförmedlingen om 
att använda deras överenskommelser 
för förstärkt arbetsträning, i första 
hand på ASF. De deltagare som 
var i behov av en enklare start, fick 
möjlighet att delta i gruppaktiviteter 
hos Samordningsförbundets insats 
Aktivitetsplatsen.
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Omotiverade och motiverande
Deltagare som remitterats av fel skäl 
har kanske inte varit motiverade. Vid 
introduktionsmötet har projektets 
medarbetare poängterat att det är 
frivilligt att delta i MIA. De har använt 
motiverande samtal och erbjudit 
aktiviteterna som ingått i respektive 
insats. När metodarbetet kommit igång 
har deltagaren fått mer motivation. 
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MIA-projektet	Södertälje

“ Bäst med MIA är den enskildes resa, när människor lyckas komma 
vidare och hittar en mening. Vi har utforskat myndighetsgemensamma 
team. En samverkansplattform för myndigheter. En god grund. Målgruppen 
vi arbetet med är svår, men här har vi lyckats. MIA är alternativet. MIA är 
en demokratifråga. Vårt utanförskap ska minska, alla ska med. Vi ser en 
dramatisk ökning av arbetslösa och det är alltid samma personer som faller 
utanför. Den trenden kan MIA bidra till att stoppa.

Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje

Södertälje utmärker sig på flera sätt. 
Dels för att 45 procent av deltagarna 
haft offentlig försörjning i mer än 
nio år. Dels för att medelåldern 
i delprojektet var den högsta. 
Dessutom var många multisjuka. 
I flera fall har de aldrig arbetat i 
Sverige. Ytterligare ett hinder är 
svaga kunskaper i svenska. 

I Södertälje har förutsättningarna för 
personer i behov av samordnat stöd blivit 
väsentligt bättre. Vare sig det handlar 
om sjukdom, språk, funktionsnedsättning 
eller psykisk ohälsa har MIA-projektet 
fört in nya arbetssätt och metoder som 
kommer att leva länge. 

Färre än förväntat till arbete
Samtidigt har delprojektet hamnat 
långt ifrån de uppsatta målen. Istället 
för 30 procent deltagare till arbete och 
studier, blev det åtta procent. Det finns 
två huvudsakliga skäl. Det ena hänger 
ihop med målgruppen, det andra är 
strukturellt. 

Lång frånvaro från arbete
Kombinationen av att personer varit 
borta länge, eller aldrig varit på 
arbetsmarknaden, samt hög medelålder 
bidrog till resultatet. Den strukturella 
förklaringen är att Arbetsförmedlingen 
i Södertälje har en strikt syn på MIAs 
förrehabiliterande roll. Deltagare kan inte 
vara inskrivna på AF och samtidigt ha 
insatser från MIA. 

Delprojektets deltagare hade ett 
omfattande stödbehov som inte kan 
tillgodoses av Arbetsförmedlingen. 
Deltagare som kan tillgodogöra sig 
insatser från Arbetsförmedlingen 
överförs och avslutas i MIA. 

En del klarade övergången och började 
arbeta, vilket då inte syns i projektets 
resultat. För andra blev steget för stort. 



18

Framgångsfaktorer och 
utmaningar
MIA Södertälje hade, speciellt i 
början, svårt att nå deltagarmålet. 
Det tog tid innan alla medarbetare 
var på plats. Det dröjde nästan ett år 
innan upphandlingen av ASF var klar. 
Samtidigt visade sig målgruppen ha 
stora behov och komplexa hinder, 
vilket till en början gjorde att tiden i 
projektet blev lång. Sedan gick det en 
tid innan medarbetarna lärt sig använda 
metoden på ett effektivt sätt. Mot slutet 
av projekttiden påverkade pandemin 
intagningen.

En god erfarenhet projektet gjort är 
vikten av helhetssyn. Först när hela 
bilden kring en deltagare framträder går 
det att ge adekvat hjälp. Ibland behöver 
deltagaren stöd på andra områden 
innan det är aktuellt att gå vidare mot 
arbetsmarknaden. 
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Bostonmodellen för ny målgrupp
Projektet har använt sig av 
Bostonmodellen, en metod som har 
bidragit till en grundlig kartläggning 
och samordning kring deltagarna. En 
hälsogrupp för kvinnor födda utomlands 
blev populär. Deltagarna praktiserade 
svenska och lärde sig mer om allt från 
riskfaktorer, stress och kost, till fysisk 
aktivitet. Svaga kunskaper i svenska har 
varit en utmaning. När det behövdes tolk 
i kartläggningen blev svaren ofta korta 
och innehållslösa. Då blev arbetsträning 
en väg till att förstå deltagarens 
förmågor och förändringsvilja. 

Arbetsträning 
Arbetsträning har varit viktigt för att 
hålla riktningen mot arbetsmarknaden. 
Deltagare som har varit osäkra på sin 
arbetsförmåga har kunnat testa vad 
de klarar av genom arbetsträning i ett 
ASF. Projektet har även haft platser hos 
externa arbetsgivare. 

Användande av resultat
Behovet av långsiktiga insatser för de 
som står långt från arbetsmarknaden 
har blivit tydligt. Som det är nu 
har många som remitterats till MIA 
Södertälje varit berättigade till insatser 
i ordinarie verksamhet, främst insatser 
enligt SoL (socialpsykiatrin) och LSS. 
I MIA Vidare är planen att testa ett 
myndighetsgemensamt team, som vid 
ett lyckat utfall kan implementeras.

Kommentarer och tips
En del har så omfattande hinder att 
arbete inte är aktuellt på länge, men 
stödbehovet på andra områden kan vara 
stort. Medarbetarnas samordnande roll 
är viktig för att adekvata insatser skall 
kunna ges. Helhetssynen är viktig för 
rätt timing av insatserna. Om insatserna 
inte kommer vid rätt tillfälle, när 
deltagaren är beredd, kan det bli stopp i 
rehabiliteringsprocessen.
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MIA-projektet	Roslagen

“ Det bästa i MIA är den förbättrade samverkan. Min vision är att vi ska 
ha ett gemensamt arbetssätt och jobba likadant i hela regionen. Om alla 
samordningsförbund i länet enas om att ha ett myndighetsgemensamt team 
som kan ge deltagarna samma stöd i hela processen blir vi starkare. Så 
måste det bli om vi ska ha en chans att implementera. Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan kan inte vara med om de har olika arbetssätt att ta 
ställning till.

Sophia Dahlgren, förbundschef Samordningsförbundet Roslagen

MIA Roslagen skiljde sig från övriga 
delprojekt genom att deltagarna 
medverkade vid det första mötet med 
det myndighetsgemensamma teamet. 
Om deltagaren ville delta i projektet, 
tog en SE-handledare eller IPS-coach 
över för kartläggning och stöd mot 
arbetsmarknaden. Deltagarna kunde 
också erbjudas aktiviteter i grupp.

Myndighetsgemensamt team
Roslagens myndighetsgemensamma 
team, var vägen in i MIA Roslagen. 
Här möttes representanter från 
medlemmarna. SE- och ASF-handledare 
samt IPS-coach arbetade tätt med 
deltagaren. Arbetssättet bidrog 
till att stuprörstänket suddades ut, 
att projektmedarbetarna lärde sig 
av varandra och att de kunde ge 
vidare erfarenhet och kunskap till 
medlemmarna.

Deltagaren är expert
Arbetssättet stärkte deltagarna i 
sin rehabilitering. Ofta säger vi att 
deltagaren är expert på sig själv. Genom 
myndighetsgemensamma teamet fick de 
uttrycka sina behov och önskemål, vilket 
ökade tilliten till myndigheterna. 

Många arbetstränade
Den mest efterfrågade insatsen  
i projektet var arbetsträning på ASF. 
Under projekttiden har samverkan med 
ASF i kommunerna har ökat. 

Äldre målgrupp
Vid projektstart var den prioriterade 
målgruppen personer i åldern  
16-35 år med en komplex situation. 
Projektdeltagarna kom dock att bestå av 
en äldre målgrupp i behov av samordnat 
stöd. Merparten av kvinnorna i projektet 
remitterades från Försäkringskassan.  
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Från två till sex kommuner
Samordningsförbundet utvidgades 
under slutet av projekttiden. Ytterligare 
fyra kommuner kom att ingå i projektet.
Deltagarmålet utökades under det 
sista halvåret, men inflödet från de nya 
kommunerna hann inte komma igång.

Några erfarenheter att ta vidare

• Planera förändringar i projekt i god 
tid, förankring hos chefer, tydlighet. 
Viktigt att skapa förutsättningar för 
projektets medarbetare (speciellt de 
som arbetar deltid), marknadsföra 
det gentemot sin egen verksamhet 
och genomföra arbetet utan att 
arbetssituationen blir alltför splittrad.

• Förbered myndigheternas ordinarie 
handläggare i god tid inför start av 
samarbetsprojekt så att inflödet av 
ärenden underlättas.

• Tänk långsiktigt vid start av nya 
samarbetsprojekt och att redan 
vid projektstart ha en planering för 
implementering av framgångsrika delar 
av projektet.
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MIA-projektet	VärNa

“ Genom vårt arbete inom MIA-projektet har vi kunnat se och mäta 
nyttan av lotsteamets insatser för våra målgrupper vilket har lett till att 
vi har byggt vår nya organisation, VärNas projektverksamhet, kring ett 
komplett medlemsrepresenterat myndighetsgemensamt team.

Karin Gellin, förbundschef Samordningsförbundet VärNa

Den röda tråden i VärNa var att 
utveckla samverkan samt att 
skapa en lärande kultur inom MIA 
VärNa. Avgörande för de goda 
resultaten var teamets lyhörda 
samverkan, förtroende och tillit 
över myndighetsgränserna, stort 
engagemang, fast målfokus, gott 
samarbete, respekt för varandras 
kompetenser samt prestigelöshet. 

MIA VärNa hade stor framgång med 
sitt myndighetsgemensamma team, 
Lotsteamet. Genom en fungerande, 
effektiv samverkan och samordning 
kunde projektet nå ett gott resultat. 

Varje deltagare hade en egen 
kontaktperson. Genom en kedja 
av insatser och metodarbete, 
mobiliseringskurser, arbetsträning, 
Supported Employment, i grupp  och 
enskilt, mobila SE-handledare och 
MI-samtalspaket kunde deltagarna 
få personlig stöttning på väg mot 
arbetsmarknaden.

Förändring kräver förändring
Förändringstempot i samhället och 
de ständiga omorganisationerna i 
kombination med hög arbetsbelastning 
och personalrörligheten ställer stora krav 
på medarbetarna. 

Att få kontakt med tjänstemän 
och vårdpersonal för att få samlad 
information är idag en stor tidstjuv 
för verksamheterna. Det är även en 
frustrationskälla för alla medarbetare.
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Multikompetenta medarbetare
MIA VärNa har präglats av 
lösningsfokuserade medarbetare. De har 
haft förståelse för varandras perspektiv 
och en förmåga att metodiskt identifiera 
och undanröja hinder. De har gjort 
professionella bedömningar utifrån 
deltagarens behov och förutsättningar. 

Genom bland annat brukarrevisionerna 
har medarbetarna fått med beröm 
godkänt när det gäller bemötande. 
Projektets resultat, lärdomar och 
erfarenheter kommer att tillämpas 
i fortsättningsprojektet MIA 
Vidare. Det har bidragit till den 
nya projektorganisationen inom 
Samordningsförbundet VärNa.
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Tips från MIA VärNa

• Ägna tid och kraft åt kritiska 
reflektioner. Summera lärdomar. 

• Utveckla det löpande arbetet med 
avvikelser. 

• Kommunicera ofta med kollegor och 
chefer. 

• Avsätt tid för systematiskt samlärande 
med alla delprojekt. 

• Satsa på arbetsträning, Supported 
Employment. Skapa förutsättningar för 
långsiktigt stöd till deltagare. 

• Arbeta systematisk med 
avvikelsehantering. 

• Ha ersättare till den 
ordinarie representanten i 
myndighetsgemensamma team. 

• Tänk på att prioriteringarna i den egna 
kärnverksamheten har en tendens att äta 
upp resurserna för samverkansarbetet, 
så lägg in samverkan i schemat.

Resultaten från MIA VärNa har visat att 
det behövs liknande förrehabiliterande 
insatser för att öka anställningsbarheten 
för deltagare i de ordinarie 
verksamheterna. Det behövs aktiviteter 
med låg tröskel.

Med blicken mot MIA Vidare
Projektet har sett att det finns mycket 
arbete kvar att göra på organisations- 
och verksamhetsnivå. Men även att 
arbetet knappt har börjat på system- 
och strukturnivå. Därför är det bra att 
projektet fortsätter i MIA Vidare.
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MIA-projektet	Östra	Södertörn

“Vi har lyckats jobba med samverkan i hela länet, enats om ett arbete 
för vår gemensamma målgrupp. Vi är starka och stora, det leder till att vi 
lär av varandra om metoder och arbetssätt. Det gör skillnad när resultaten 
kommer ur en stor mängd data.
        Projektledningen ska ha en eloge för arbetet med horisontella principer 
och jämställdhetsarbetet. Vi har tidigare jobbat med frågorna lokalt, men 
den gemensamma satsningen har fått ett helt annat genomslag.
        Det är också bra att vi haft deltagaren i fokus. Det märktes i 
utvärderingen att våra deltagare är nöjda. Nu ska vi bygga vidare på 
samarbetet i länet och använda lärandet för dem vi är till för. Vi ska ha kvar 
deltagarperspektivet och utgå från de människor vi ska skapa värde för.

Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn.

MIA Östra Södertörn var det största 
delprojektet samt projektägare. 
Totalt har det gett stöd till mer än 
en fjärdedel av deltagarna i hela 
MIA. Projektidén var att testa en 
kombination av flera insatser. Dessa 
insatser erbjuds efter varandra i 
kedjor som skapas för deltagarens 
specifika behov. 

Framgångsfaktorerna i delprojektet 
är att deltagarna fått ta del av flera 
insatser samtidigt, vilket ofta har lett till 
stegförflyttning. De har upplevt sig ha 
stort inflytande och känsla av egenmakt 
i sin process. Arbetsträningen har varit 
populär och har utvecklat deltagarnas 
förmågor och bidragit till ökad 
självkännedom.    

Myndighetsgemensamt team är 
vägen in
Resursrådet fanns redan tidigare och 
har fungerat som inremittering till MIA-
projektet. Där samlas representanter från 
medlemmarna och gör en genomlysning 
av ärenden. Det vanligaste stödet 
deltagare har fått via Resursrådet är en 
case manager eller arbetsträning på ett 
arbetsintegrerande socialt företag. 

Största delprojektet
Jämfört med de andra delprojekten 
har MIA Östra Södertörn haft många 
unga deltagare. 42 procent var yngre 
än 29 år. Så mycket som 64 procent 
av alla deltagare remitterades från 
kommunerna, vilket innebär att en 
hög andel deltagare hade ekonomiskt 
bistånd när de skrevs in i MIA.
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Fokus på förrehabilitering
Projektet har haft fokus på att 
erbjuda förrehabiliterande insatser. 
Det är en orsak till att det är en stor 
andel deltagare som avslutas till 
arbetsförberedande insatser i ordinarie 
verksamhet inom kommunerna och 
Arbetsförmedlingen. 

Ett avslut till sjukdom behöver inte 
nödvändigtvis vara negativt. Det kan 
bero på att deltagaren fått rätt diagnos 
eller annat stöd av vården som har 
inneburit en stegförflyttning tack vare att 
deltagaren fått ökade kunskaper om sig 
själv. Ett positivt resultat är att  
43 procent av deltagarna har avslutats till 
arbetsförberedande insatser.    

Brukarrevisioner
I MIA Östra Södertörn har även 
brukarrevisioner genomförts. 
Verdandi Brukarkraft har gjort en 
enkätundersökning där deltagare som 
varit med i MIA mer än 3 månader har 
tillfrågats om de vill svara. Några av 
styrkorna som flera deltagare lyfte fram 
var att de fått ett heltäckande stöd av 
Case managers och att stödet fått ta den 
tid som behövts. Även bemötandet från 
personalen och individanpassat stöd har 
lyfts fram som positivt.  
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Resultatet gav ny strategi
Inom ramen för projektet har MIA Östra 
Södertörn prövat flera kombinationer av 
metoder och insatser. Vid projektstart 
utvecklades tanken om en process där 
man kunde ge flera stöd efter varandra, 
en kedjeprocess. En case manager skulle 
göra en kartläggning som kunde leda 
till en parallell aktivitet, till exempel 
kontakt med en it-pedagog eller 
vägledare, arbetsträning på ett ASF eller 
deltagande i en gruppverksamhet.

Att arbeta i kedjor
Att arbeta i kedjor har visat sig 
framgångsrikt. Deltagarna har fått ta 
del av ett brett stöd inom ramen för 
projektet. Medarbetarna har kunnat 
samarbeta för att ge deltagarna ett så 
gott stöd som möjligt. 

Bredden av insatser har visat sig göra 
projektet spretigt. Det har funnits 
en svårighet att skilja på ordinarie 
verksamhet och projektet. Utifrån detta 
har MIA Östra Södertörn tagit fasta 
på att arbeta med en kombination 
av de evidensbaserade metoderna 
Case management och Supported 
Employment i MIA Vidare. 

Projektets KBT-insats och arbetstränings-
platser på arbetsintegrerade sociala 
företag har visat sig vara ett bra 
komplement till Case management och 
Supported Employment. Även det blir en 
del av MIA Vidare i Östra Södertörn.   
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2234	deltagare	
under	tre	år
Sammanlagt har 2 234 deltagare 
skrivits in i MIA. Av dem var 1309 
kvinnor och 907 män. 1819 deltagare 
har avslutats. Genomsnittstiden för en 
deltagare var åtta månader. 

Drygt hälften av våra deltagare har gjort 
en stegförflyttning. Men hela 79 procent 
känner ökad egenmakt över sin situation 
och 59 procent känner att deltagandet 
fört dem närmare arbetsmarknaden. 
315 arbetar eller studerar. 626 personer 
deltar i ordinarie arbetsförberedande 
insatser inom Arbetsförmedlingen eller 
kommunen. 

Dessa resultat är möjliga tack vare 
engagerade medarbetare och 
målinriktad samverkan mellan alla som 
representerar samordningsförbundens 
medlemmar.

Bortglömd målgrupp
MIA-projektet riktade sig mot 
kvinnor och män i arbetsför 
ålder som befinner sig långt ifrån 
arbetsmarknaden. Flera har psykisk 
ohälsa och kontakt med många 
myndigheter.

Våra deltagare har haft livsutmaningar 
som kunnat bestå i en kombination 
av skulder, bostadslöshet, behov av 
utredning, beroendeproblematik, eller 
bara avsaknad av underlag för att kunna 
ta beslut. Sett i backspegeln har vi 
träffat rätt när vi valde målgrupp. 

Dessa personer har ofta inte haft något 
stöd alls tidigare. I MIA har de fått ett 
samordnat stöd för att börja arbeta, 
studera eller för att kunna delta i 
ordinarie arbetsförberedande insatser.

Tabell. Var deltagarna i MIA-projektet har anvisats ifrån.
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Lång tid i offentlig försörjning 
Som primär försörjning hade 43 procent 
av deltagarna ekonomiskt bistånd när de 
skrevs in i MIA. Den siffran hade sjunkit 
till 31 procent direkt vid avslut. 175 
kvinnor och 162 män behövde därmed 
inte ekonomiskt bistånd efter sin tid i 
MIA.

I arbetet med deltagarna har vi bland 
annat fått syn på hur systemen försvårar 
för människor. Deltagare som haft ett 
långvarigt bidragsberoende har uttryckt 
att när de kom i kontakt med projektets 
medarbetare blev de för första gången 
lyssnade på. 

Alla har inte samma förmåga att få sina 
rättigheter tillgodosedda på egen hand. 
De kan behöva stöd i kontakt med andra 
myndigheter. Det kan handla om att få 
stöd med vardagsärenden som samlats 
på hög och blivit ett hinder för att få en 
fungerande vardag. MIA-projektet har 
fyllt det behovet.

Inflödet från vården har fortsatt 
att öka
Våra medarbetare har haft kontakt 
med regionens egna och privata 
lokala vårdcentraler. Oftast med 
rehabiliteringsenheter och psykiatrin, 
men även läkare och sjuksköterskor. 
Medarbetarna upplever att ytterligare 
förstärkning av samarbetet med 
rehabkoordinatorer och psykiatrin 
behövs. 

Stor del av förbundens 
verksamhet
Samordningsförbundens individinriktade 
insatser som är registrerade i SUS 
(uppföljningssystem) visar att MIA-
projektet har utgjort fyrtio procent av 
förbundens totala deltagarantal. För 
Roslagen och VärNa har MIA praktiskt 
taget varit den enda insatsen. I 
Stockholm och Östra Södertörn är MIA 
endast en mindre del av verksamheten.

Tabell. Inskrivna nya deltagare i MIA-projektets samordningsförbund i Stockholm mellan april 
2017 fram till och med maj 2020. 
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Delprojektens	kommentarer	
på	målgruppen

Har arbetat med personer som inte klarar av det förstärkta samarbetet 
mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De bedöms stå 
så långt från arbetsmarknaden att de inte kan ta del av insatserna 
via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Genom MIA har de fått 
möjligheten att vara ute på en arbetsplats och pröva sin förmåga och 
att känna tillhörighet på en arbetsplats. Det har varit en stor vinst för 
deltagarna.

MIA HBS

MIA Stockholm

Insatsen Case management har arbetat med deltagare från många 
målgrupper och remittenter. Generellt sett har metoden fungerat 
bra oavsett målgrupp. Många deltagare har uttryckt sig positiva till 
kartläggning, coachande samtal, hjälp och stöd i kontakter med andra. 
Efterfrågan av förrehabiliterande insatser har varit större än tillgången 
på platser i projektet.

MIA Södertälje

Deltagarna i Södertälje står långt från arbetsmarknaden. Så mycket 
som 45 procent av deltagarna hade haft offentlig försörjning i mer än 
9 år när de skrevs in i MIA. Deltagarnas medelålder är högst bland 
projekten. Dessutom är många multisjuka. I flera fall har de aldrig 
arbetat i Sverige. Ytterligare ett hinder är svaga kunskaper i svenska. 

MIA Roslagen

Yngre personer i åldern 16-35 år (med en funktionsvariation) och/
eller en komplex situation var en prioriterad målgrupp. Utfallet blev 
en mycket äldre målgrupp som mer liknade övriga delprojekt. De 
flesta kvinnorna remitterades från Försäkringskassan. När förbundet 
utvidgades till ytterligare fyra kommuner utökades deltagarmålet men 
inflödet från de nya kommunerna hann inte komma igång. 

MIA VärNa

Den största gruppen deltagare hade haft offentlig försörjning mellan 
ett till tre år vid inskrivning. Nästan 17 procent av deltagarna hade 
inte offentlig försörjning. Relativt många i denna kategori försörjdes av 
föräldrar, partner eller närstående. Projektets bedömning är att ålder, 
tid i offentlig försörjning, samt familjesituation hade betydelse för 
skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män. 

MIA Östra 
Södertörn

Det största delprojektet som gav stöd till mer än en fjärdedel av alla 
deltagare i MIA. I jämförelse med de andra delprojekten har det 
varit många unga deltagare i Östra Södertörn. Det var 42 procent av 
deltagarna som var yngre än 29 år. Så mycket som 64 procent av alla 
deltagare remitterades från kommunerna vilket innebär att en hög andel 
deltagare hade ekonomiskt bistånd när de skrevs in i MIA.
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En typisk kvinnlig deltagare
Maria är 41 år och bosatt i Stockholms 
län. Hennes högsta avslutade utbildning 
är gymnasiet. Marias handläggare på 
kommunen kände till oss och remitterade 
henne till MIA.

När hon kom in i projektet hade hon 
haft försörjningsstöd eller sjuk- och 
rehabpenning mellan tre och sex 
år. Genom projektet fick Maria ett 
individuellt stöd från en case manager 
eller en SE-handledare med målet att 
hon skulle närma sig arbetsmarknaden. 

Troligen fick Maria möjlighet att 
arbetsträna på ett arbetsintegrerande 
socialt företag. Hon deltog eventuellt 
även i en mobiliseringskurs. När Maria 
avslutat MIA-projektet tog hon del 
av någon annan form av medicinsk 
eller social rehabilitering, om hon inte 
avslutades på grund av sjukdom.

Människorna	bakom	
statistiken

En typisk manlig deltagare
Johan är 38 år och bosatt i Stockholms 
län. Hans högsta avslutade utbildning 
är gymnasiet. Johans handläggare 
på kommunen kände till MIA och 
remitterade honom till projektet, 
eftersom han hade haft försörjningsstöd  
i mellan ett och tre år. 

Genom MIA-projektet fick Johan en SE-
handledare eller en case manager som 
kunde ge honom ett fortsatt stöd för att 
närma sig arbetsmarknaden. Under sin 
tid i MIA-projektet arbetstränade Johan 
troligtvis på ett arbetsintegrerande 
socialt företag. Möjligen deltog han även 
i någon form av mobiliseringskurs. 

Om Johan inte fick ett arbete direkt efter 
MIA-projektet, avslutades han till fortsatt 
rehabilitering, eller till sjukdom.

Vi har fördjupat analysen om vår målgrupp med hjälp av personas, vilket är 
typbeskrivningar för att öka förståelsen för människorna som deltagit i projektet. 
Informationen har gett en bra grund för utvecklingen av vårt sätt att arbeta.
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Deltagarnas ålder
Jämfört med många andra insatser som 
samordningsförbunden står bakom, har 
deltagarna i MIA varit äldre. Medelåldern 
är högre för kvinnorna. Medelvärdet är 
41 år. Medelvärdet för männen är 38 år. 
Nationellt var medelvärdet för deltagare 
under samma period 39 år för kvinnor 
och 35 år för män.

Samma mönster som tidigare år
Flest unga deltagare finner vi i MIA 
Östra Södertörn. De äldsta i Södertälje. 
Könsskillnaderna mellan delprojekten 
har löpt genom hela projektet. Flest 
unga män finns i Östra Södertörn och 
Stockholm.

Lång tid i offentlig försörjning
Våra deltagare har haft offentlig 
försörjning i fler år jämfört med den 
nationella statistiken. I MIA-projektet har 
drygt hälften (56 procent) av kvinnorna 

haft offentlig försörjning i tre år eller 
mer. Den största skillnaden är de 
många kvinnor i MIA-projektet som haft 
offentlig försörjning i mer än nio år.

Tabell. Tid i offentlig försörjning innan insats för deltagare inskrivna mellan april 
2017 och maj 2020 i MIA-projektet och Finsam nationellt. 

Tabell. Tid i offentlig försörjning innan insats för deltagare inskrivna mellan april 
2017 och maj 2020 i MIA-projektet och Finsam nationellt. 
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Resultat

Tre delprojekt nådde inte målen för antal deltagare. Startsträckan var längre än 
beräknat. Projektet hann inte hämta upp det underskottet.

Både HBS och Södertälje ändrade sina deltagarmål till förmån för Roslagen som 
utökades med fyra nya kommuner under projektets gång. 
Inflödet i Roslagen hann inte komma igång i tillräcklig omfattning. Pandemin hade viss 
inverkan på deltagarmålen under våren 2020.

Ta del av ordinarie insatser
Projektmålet uppfyllt för kvinnor i 
delprojekten Roslagen (43 procent) 
och Östra Södertörn (41 procent). För 
männen är målet endast uppfyllt i Östra 
Södertörn (45 procent). Längst ifrån 
måluppfyllelsen för män är  
VärNa (23 procent). 

Tabell. Totalt antal inskrivna deltagare i MIA-projektet april 2017 till maj 2020. N=2234

Till arbete eller studier
Projektmålet är uppfyllt för männen i 
flera delprojekt. Roslagen (34 procent) 
VärNa (33 procent) och HBS (31 procent). 
Närmast målet för kvinnor är  
VärNa (25 procent) och HBS (21 procent).  

En mer utförlig statistik finns i MIA-projektets statistikbilaga för 2020.
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Röster	om	samordning	
och	samverkan

“Det finns statistik som visar att samordningsförbunden är viktiga. Men det finns 
även ett ifrågasättande, bland annat hos politiker om samordningsförbundens 
vara eller icke vara. För mig är det obegripligt. Vi har en lagstiftning som kom 
2004. Den är unik. Vi har så många möjligheter att jobba på ett annat sätt kring 
välfärdsfrågor utifrån hur det ser ut i samhället”
Riksdagspolitiker 

”Jag vill att det ska bli en förändring, för att det här har gjort hela 
skillnaden för mig”
Deltagare samverkansteam MIA-projektet

“Vi bär alla en bit av samhällspusslet som skapar en social miljö som ger plats för 
visioner och hopp. Människor behöver allt stöd de kan få för att fylla sina liv med 
mening. Det är tillsammans vi kan stoppa utvecklingen mot utanförskap för en 
redan utsatt målgrupp i ett tidigt skede. 
Riksdagspolitiker 

“Vi börjar på nytt, vi behöver inte ta med oss ryggsäcken hur det har 
varit, hur vi har gjort förut. Vi börjar med frågan vad är ditt bästa läge? 
Sedan designar vi insatser därefter. Vi ser att även personalen upplever 
delaktighet, så går vi högre upp i hierarkierna, där finns mindre upplevelse 
av delaktighet”
Riksdagspolitiker 

”Från att ha kommit från myndighetscirkusen som blir alltmer byråkratisk och 
fyrkantig, får man det här”
Deltagare MIA-projektet

”Jag vill berätta om värdet av icke-myndighetsutövning och det bemötandet 
jag fick, efter att ha vandrat runt hos era rehabslukare - myndigheter och 
Försäkringskassor. Man är rätt skadeskjuten efter det” 
Deltagare MIA-projektet 
 
”Läkningen ligger i att någon lyssnar med hela sin person och är närvarande utan 
ha någon dold agenda. Det är en milsvid skillnad mot vanlig rehabilitering” 
 Deltagare MIA-projektet
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Arbetssätt	och	
metoder
Vi valde att arbeta med 
personcentrerade och 
evidensbaserade metoder. Ingen 
av dem är nya, men arbetssättet 
vi utvecklat är intressant för våra 
medlemmar. Även om de sex 
delprojekten skiljer sig åt vad gäller 
metodföljsamhet, har alla visat att 
det går att anpassa resurskrävande 
metoder och få mycket goda resultat. 

Rehabilitering måste ske strukturerat, 
i annat fall riskerar deltagaren att falla 
tillbaka. Situationen kan till och med 
förvärras. Det gäller att vara grundlig 
och professionell i analysen så att man 
inte gör fel saker, faller tillbaka och 
måste starta från noll igen. Det är alltid 
deltagarens bästa som gäller.

MIA-projektet har deltagarens 
perspektiv
Kan man vara tillräckligt grundlig med 
begränsade resurser? Vi har stöttat våra 

“När jag såg att jag skulle ha 
en jobbskugga undrade jag vad 
det kunde vara? Jag kontaktade 
säkerhetsavdelningen för att 
kontrollera att det inte handlade 
om underrättelsearbete. Istället 
visade det sig att det var Johanna 
som skulle följa med mig på 
jobbet en dag.”

Fredrik Lindstål, Stockholms 
stads arbetsmarknads- och 
integrationsborgarråd.

deltagare under kortare perioder än vad 
metoderna föreskriver. För att bibehålla 
grunden har medarbetarna behövt 
vara flexibla, fokuserade och extra 
lyhörda för deltagarnas förmågor och 
förutsättningar. Det har många gånger 
upplevts som tufft. 

Ändå har medarbetarna lyckats ge hopp 
och livsglädje till personer som kom 
till projektet med en mörk syn på sin 
situation. Det har de bland annat lyckats 
med genom att kombinera metoder och 
inspireras av varandra. Ett spännande 
exempel på det är Jobbskuggning, en 
SE-inspirerad aktivitet och ett lättsamt 
sätt att komma ut på en arbetsplats.

Skuggad politiker
För att lyfta idén med Jobbskuggning 
skickade MIA-projektet ett postat brev 
till Stockholms stads arbetsmarknads- 
och integrationsborgarråd Fredrik 
Lindstål. Han nappade och våren 2019 
fick Johanna skugga Fredrik. Hon tyckte 
det var jättekul, men frågan är om inte 
Fredrik var den som hade roligast.
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Vilka	metoder	har	
fungerat	bäst?
Våra insatser har utan undantag varit 
fokuserade på att deltagaren ska nå 
arbetsmarknaden. Målet har satts på 
kort, eller lång sikt. Medarbetarna 
berättar för våra utvärderare att de 
lyckats utveckla sina metoder även om 
arbetssättet inte varit metodtroget 
fullt ut. 

Vi har identifierat mönstret
Arbetsmarknaden i Sverige är i hög 
grad könssegregerad. Stereotypa 
föreställningar om arbete medför att 
kvinnor och män inte har jämställda 
förutsättningar. I MIA har 50 procent 
av männen som börjat arbeta fått en 
heltidstjänst. Motsvarande siffra för 
kvinnor är 29 procent. Männen har 
därmed i betydligt högre utsträckning än 
kvinnorna fått en heltidstjänst. Kvinnorna 
har oftare anställts på deltid.

Av alla deltagare som har anställts efter 
projektet har 66 procent subventionerat 
arbete. Könsfördelningen är 70 procent 
män och 61 procent kvinnor.

Differentierade arbetsuppgifter
En femtedel av deltagarna som har 
börjat arbeta när de avslutats har fått en 
tillsvidareanställning, men majoriteten har 
fått en tidsbegränsad anställning. 

Våra deltagare återfinns inom ett 
stort spann av olika verksamheter. 
De vanligaste arbetsplatserna är på 
Samhall, restauranger, äldreboenden, 
hunddagis och på second hand-butiker 
som Stockholms stadsmission och 
Skyddsvärnet. 

Vi har arbetat kreativt och 
annorlunda för att göra avtryck på 
djupet

Vi har drivit flera processer för att 
kartlägga var vi kan förändra allt från 
attityder och bemötande, till att skapa 
differentiering av arbetsträningsplatser. 
Ett exempel på hur vi arbetat 
med perspektiv är mötet mellan 
projektpersonal, skådespelare och 
regissör i den hyllade pjäsen Gudarna,  
La tragedi umana.

I pjäsen tar regissören Emmanuelle 
Davin sig an den vita, heterosexuella 
medelklassmannen. Vi lyfte ett känsligt 
tema. Vad sker med en människa som 
utpekas som förövare? Är det som 
de säger i pjäsen: “Det är dags för 
männen, högst upp i näringskedjan, att 
själva ta ansvar för vilka de blir i grupp i 
förhållande till sin könsroll”. 

Prestigelöst prat om jämställdhet
Intresset för jämställdhet svalnar inte 
och vi har utvecklat efterlängtade forum 
för diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
Ett exempel är konceptet HP-fika, 
medarbetarna träffas i digitala möten och 
pratar om de horisontella principerna. Vi 
hoppas och tror att det ska leda till ännu 
fler insikter och att vi ska fortsätta samtala 
om jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering i MIA Vidare. 
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MIA-projektet undersökte det digitala 
landskapet och behovet av att stötta 
deltagare så att de inte hindras 
av ett digitalt utanförskap. Under 
vårens coronapandemi, då social 
distansering var nödvändig ställde alla 
medarbetare om sättet att arbeta.

Förutom en snabb digitalisering av 
möten, kunskapsöverföring och socialt 
umgänge via nätet, var medarbetarna 
kreativa att hitta möjligheter för möten 
med deltagare. Skogspromenader, 
utefika, fisketurer och konstrundor blev 
som en naturlig del av metodarbetet.

Digitala	och	
flexibla	MIA

Strategi för språk
Även om vi inte varit ett språkprojekt 
har vi haft en strategi för personer som 
inte har svenska som förstaspråk. Såväl 
medarbetare som deltagare har haft 
nytta av att projektmedarbetare talar 
flera språk. Vissa deltagare behöver en 
tolk. Vi föredrar när män tolkar åt män, 
kvinnor åt kvinnor, men i vissa lägen kan 
det vara känsligt. 

Pilotprojekt för Feedback 
Vi testade en mätmetod som heter 
Feedback Informed Treatment. Det 
hjälpte oss att systematiskt mäta 
framsteg och visa på deltagarnas 
utveckling. Metoden användes både 
vid mobiliseringskurser och i MIA HBS. 
Spännande tycker vi.
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Myndighetsgemensamma team är 
ofta ingången till projektet.
När alla medlemmar  samlas runt 
samma bord för att hitta lösningar, 
minskar risken för att människor ska 
bollas runt i systemen. 
I MIA benämner vi arbetssättet  
myndighetsgemensamma team.

Under projektets gång har vi sett hur 
teamen effektiviserat användningen av 
tid och resurser. Närvarar representanter 
från samtliga medlemmar vid ett 
och samma möte, får deltagaren 
förutsättningar att korta ner sin tid 
utanför arbetsmarknaden. 

Teamet gör en genomlysning av ärendet, 
ser över deltagarens historik och 
situation vid samma tillfälle. Förutom 
att teamen ökar förståelse och kunskap 
om deltagarnas situation, får de insikt 
i respektive organisations uppdrag 
och regelverk. Det skapar tydlighet, 
förtroende och ett lärande. När 
deltagarna deltar i mötet lyfts delaktighet 
fram som kraftfullt och avgörande för att 
nå framgång i mötet. 

Det innebär besparingar för vårt 
samhälle, men viktigare är att arbetssättet 
snabbare kan bidra till att människor kan 
ta steg mot arbetsmarknaden.

Tre delprojekt hade myndighets-
gemensamma team som deltagarnas 
ingång till MIA-projektets insatser, MIA 
Roslagen, MIA VärNa och MIA Östra 
Södertörn.

Möten över myndighetsgränser. 
Ökad kunskap om systemen
Alla medarbetare har kunnat lägga tid 
på att förstå varandras förutsättningar.  
Genom kontinuerlig tillförsel av 
kompetens, erfarenhetsutbyte och 
feedback på arbetsinsatserna har MIA 
drivits av trygga arbetsgrupper. 

Det är lätt att underskatta betydelsen 
av tydliga mål och återkoppling för 
medarbetarnas personliga resultat. 
Ibland glöms det bort att lyfta  
personliga resultat när man tittar på  
helheten. Vi har arbetat med växelvis 
återkoppling genom gemensamma 
tillfällen för handledning, utbildning och 
resultatkonferenser. 

Medarbetarna verkar ha lyckats bygga 
relationer som en del av sitt arbete. 
Samverkan skapas mellan människor. 
När våra medarbetare använder sig 
av ett systematiskt metodarbete 
och överskrider myndighetsgränser 
tillsammans med deltagaren läggs 
grunden för en hållbar förändring.  

I projektet har vi sammanfört olika 
kompetenser, deltagare, styrgrupper, 
metodhandledare och projektledning 
i olika konstellationer. 
De som arbetar i metoderna har fått 
kompetensutveckling för att kunna 
skapat struktur, förståelse och tillit till 
metoderna. 

Myndighetsgemensamma	
team
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MIA Södertälje har arbetat enligt 
Bostonmodellen som utgår från 
återhämtning. Metoden är utformad 
för personer med mer diffus diagnos 
eller som har en kombination av 
kroppsliga och psykiska diagnoser. 
Man utgår från personens förmågor 
och förutsättningar och ställer inte för 
höga krav. 

Hur har metoden anpassats för 
MIA?
Bostonmodellen främjar alliansen mellan 
projektmedarbetare och deltagare, 
och ger deltagaren delaktighet och 
inflytande över processen. Medarbetarna 
har framförallt tyckt att arbetsmaterialet 
som använts för att bedöma och utveckla 
beredskap (till förändring) har varit 
användbart för att få en arbetsallians och 
snabbt hitta en gemensam plan med 
deltagaren. Materialet har kompletterats 
med frågor om våld som började 
användas från januari 2020.

Bostonmodellen

”Återhämtningen har blivit lättare att hantera efter 
tips och råd av handläggaren!
Deltagare
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Supported	
Employment/IPS

Hur har metoden anpassats för 
MIA?
Det systematiska samarbetet med 
arbetsgivare har ökat förutsättningarna 
till ett långsiktigt samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan deltagare och 
arbetsgivare. Ett viktigt resultat är att 
handledare inom MIA-projektet upplevt 
en tydlig kunskapshöjning 
i metodarbetet.

MIA HBS exempel
CM-handledare jobbar parallellt med 
SE-handledare. Här träffar deltagaren 
en SE-handledare, som tillsammans med 
deltagaren tittar på de livsområden som 
kan vara till hinder.

Metoderna skiljer sig åt men handledarna 
har tydliga uppdrag. De samverkar 
kring deltagaren. Samarbetet betraktas 
som en av framgångsfaktorerna för 
deltagarna. Samtidigt tycker någon att 
tiden för inskrivning är för kort och borde 
individanpassas. I HBS har deltagare 
kunnat vara inskrivna upp till 12 månader.

Supported Employment, SE 
är en välbeprövad metod för 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Metoden är värdgrundsbaserad 
och vänder sig framför allt till 
funktionsnedsatta personer som 
är långt från arbetsmarknaden. 
Deltagare ska få stöd i att finna, 
få och behålla ett arbete. Det gäller 
att hitta rätt arbetsplats och ett 
arbete som tillvaratar den enskildes 
motivation och starka sidor. 

När ska metoden användas?
Möjligheten ligger i att prioritera resurser 
till arbetsgivare och till deltagare. 
Metoden tvingar oss att hålla fokus på 
att anställning är målet och möjligheten. 
Deltagaren behöver få höra att hen klarar 
av att göra saker och metoden får alla att 
fokusera på det. 

Deltagaren är expert på sin egen 
rehabilitering. De vet, kan styra och blir 
stärkta i det. Metodarbetet innebär att 
att ge sig ut i verkligheten, att först välja 
arbetsplats och skapa förutsättningar för 
ett stöd på arbetsplatsen. Att fokusera 
på arbetsmarknaden och träna på att 
prioritera bort.

“Mötet med andra delprojekt har bidragit till att jag ser situationer ur olika 
perspektiv. 
Det har satt igång tankar om hur jag kan göra på annat sätt för att komma 
vidare i arbetet med både specifika deltagare och generellt i mitt arbete.
   Projektmedarbetare 
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Case management är en metod som 
anpassas efter människors behov 
av rehabiliterande stöd. Metoden 
bidrar till att människor kan påverka 
sin livskvalitet genom en meningsfull 
vardag där de försörjer sig själva 
och känner sig som en del av vår 
demokrati. 

Case managern följer med deltagaren, 
ordnar tider och skapar möten med 
myndigheter och med vården. En styrka 
i metoden är att inte enbart prata om 
arbete och att deltagaren alltid står 
i centrum av processen. En annan 
framgångsfaktor är att inte ägna sig åt 
bedömningar. 

När ska metoden användas?
Metoden ska användas eftersom 
det finns förutsättningar för att 
uppmärksamma behov av att få ett 
samordnat stöd kopplat till andra 
myndigheter. Våra case managers har 
fokuserat på att ge deltagaren en bättre 
livssituation, samtidigt som de närmar sig 
arbetsmarknaden.

Hur har metoden anpassats?
MIAs korta projekttid strider mot 
metodens rekommendationer som 
anger att personen ska få ett livslångt 
stöd. En metodtrogen case manager 
behöver minst ett år för att skapa allians 
och utarbeta en fungerande fortsatt 
planering. I MIA-projektet har snittiden 
legat på åtta månader totalt.

Case	managment
CM

    “Vi har arbetat utifrån den evidensbaserade och väl beprövade 
metoden, men inte haft som mål att vara metodtrogna. Vi har haft flexibla 
ramar, vilket gjort att vi kunnat skala av och förfina processerna. Vi har 
strävat efter att anpassa vårt arbetssätt efter de olika delprojekten. En del 
av utforskandet har varit att se hur mycket vi kan resurseffektivisera och 
ändå få goda resultat.

    Case manager

Generellt är deltagarna mycket 
nöjda. En del av upplevelsen står 
våra case managers för. Mötet med 
den personliga handledaren har varit 
betydelsefullt och livsavgörande. 
Både deltagare och deras anhöriga 
har påverkats positivt.

Olika lång tid i projekt
Vi ser en tendens till att kvinnor får 
delta under längre tid än män i samtliga 
delprojekt. En tolkning kan vara att män 
bemöts med tydligare mål och har en 
större beslutsamhet om att börja arbeta 
snabbt. Kvinnor antas ha mer som de vill 
prata om. Kanske fokuserar vi mer på 
deras hälsa och mående, än vad vi gör 
med män i samma situation?

HBS och Östra Södertörn lägger ungefär 
samma tid i timmar på sina deltagare. 
Stockholm betydligt fler. Förklaringen 
kan vara att deltagarna i HBS har 
ett pågående stöd från CM och SE 
samtidigt. Östra Södertörn har kopplat 
in parallella insatser såsom vägledning, 
datakunskap eller KBT-samtal.

Stockholms CM har längst 
inskrivningstider i MIA-projektet. Även 
de anser att tiden ibland är otillräcklig 
och behöver individanpassas.
 
Östra Södertörns deltagare har kortast 
inskrivningstid hos case managers. Från 
start hade de i projektet en strikt gräns 
på tre månader för en kartläggningsfas. 
Under projektets gång har tiden 
reviderats och individanpassats.
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arbetsförberedande insatser, till exempel 
deltagare med sjukpenning som inte 
kommer upp i 10 timmars aktivitet, har 
fått tillgång till arbetsträning.

ASF har kunna erbjuda deltagare 
aktivitet i en reell arbetsmiljö. Målet 
med arbetsträningen har främst varit att 
deltagarna ska få möjlighet ta nästa steg 
med stöd av Arbetsförmedlingen eller 
från kommunala arbetsmarknadsinsatser. 
Deltagarna kan också haft kontakt med 
SE-handledare i MIA-projektet i syfte att 
ta nästa steg till anställning.

Stor satsning på arbetsträning
Sammanlagt hade MIA-projektet tillgång 
till arbetsträning på 27 olika ASF i 
Stockholms län. De ASF som de externa 
utvärderarna har intervjuat berättar 
att de varit nöjda med samverkan 
med MIA. ASF berättar också att 
deltagarna från MIA generellt har större 
utmaningar att delta i arbetsträning än 
Arbetsförmedlingens deltagare.

Arbetsintegrerande	
sociala	företag
Alla delprojekt har samarbetat med 
olika arbetsintegrerande sociala 
företag, ASF genom avtal eller 
upphandling. ASF är företag som 
erbjuder tjänster och varor på öppna 
marknaden, men som är organiserade 
för att skapa arbete för människor 
som behöver få chans att fungera in 
sin takt och sina villkor.  

Vanligaste verksamheterna är 
hunddagis, remake, café, hantverks-, 
eller trädgårdsverksamhet, bilverkstad, 
hotell, park- och fastighetsskötsel. 
Handledarna är professionella och skapar 
bra uppföljning och struktur i olika 
arbetsuppgifter. De flesta företagen 
erbjuder möjlighet till anställning när de 
har rekryteringsbehov. 

ASF är en framgångsfaktor
Arbetsintegrerande sociala företag har 
en lägre tröskel och större förståelse 
för att personer ska komma in på 
arbetsmarknaden i sin egen takt. Den 
största utvecklingen sker när deltagare är 
på en arbetsplats och många tycker att 
fokus på arbete är viktigt. 

Projektets samarbete med ASF har 
inneburit att deltagare som annars 
inte kunnat ta del av ordinarie 

“Jag vågar ta mera plats och känner att självförtroendet blivit mycket 
bättre.

   Deltagare på ett ASF 
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Alla är överens om att jämställdhet 
behövs. Ett jämställt samhälle 
sparar resurser, minskar ohälsa och 
ökar människors känsla av att ha 
makt över sina liv. Den ojämlika 
arbetsmarknaden är en av de 
viktigaste samhällsutmaningar vi 
antagit i MIA.  

Bristen på jämställdhet är ett strukturellt 
problem, något vi endast kan förändra 
genom att omskapa strukturerna. I tre år 
har vi arbetat för att öka medvetenheten, 
ta fram handlingsplaner och förbättra 
samverkan med fokus på att nå 
regeringens jämställdhetsmål. Resultatet 
är att vi tillsammans med medlemmar, 
politiker och medarbetare kommer 
att skapa en mer jämlik rehabilitering, 
rekrytering och arbetsmarknad. 

Det sista året i MIA accelererade 
arbetet. Alla medarbetare fick 
grundläggande förståelse för vad  
de jämställdhetspolitiska målen 
är, om normer, maktordningar 
och genussystemteori. Dessutom 
fick vi en orientering i HBTQ och 

intersektionalitet. Delprojekten har 
fått verktyg att reflektera över vilka av 
jämställdhetsmålen de kan påverka i sitt 
arbete och de mänskliga rättigheterna.

Från principer till handling
Europeiska socialfonden benämner 
arbetet med jämställdhet, inkludering, 
hållbarhet och icke diskriminering 
Horisontella principer, HP. I alla 
socialfondens projekt ska dessa 
perspektiv genomsyra projektprocessen, 
från att idén föds, till dess att projektet 
slutredovisas. 

Vi har fokuserat på alla mål inom de 
horisontella principerna, men ägnat 
mest tid åt jämställdhet för att det 
är ett grundläggande område för att 
uppnå andra principer. 

Vi har utbildat oss i hur man analyserar 
ur ett genusperspektiv, analyserat 
utifrån könsuppdelad statistik och börjat 
ställa sju frågor om våld systematiskt 
till deltagare. Vi har haft uppskattade 
temadagar för projektledningen, 
styrelser, styrgrupper och medarbetare.

Kliv	fram	för	
jämställdheten

Checklista för 
jämställdhetsarbetet:

• Vi har kartlagt förekomsten av 
jämställdhet inom förbundens 
styrdokument som verksamhetsplaner 
och strategidokument.
• Vi har tagit reda på de lokala 
handlingsplaner kring våld i nära 
relationer som ska finnas i kommunerna.
• Vi har ställt krav på leverantörer 
till projektet om att de ska kunna 
beskriva sitt arbete med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering 
 

• Vi genomförde kartläggningar av 
tillgängligheten i projektets lokaler och  
hos arbetsintegrerande sociala företag.
• Vi har en gemensam grund att stå på.
• Grundutbildning i jämställdhet för alla 
medarbetare. 
• Medarbetare har genomgått 
webbkursomvåld.se
• Delprojekten använder 
Genuskompassen och NNS sju frågor 
om våld i nära relationer.
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Hur undviker vi att reproducera 
könsroller? 
I det samhälle vi lever i sorterar vi 
ofta automatiskt efter kön. Men hur 
kan projektet bidra till att bryta dessa 
mönster? Vi har utgått från de sex 
nationella delmålen för jämställdhet. Vi 
har synliggjort utfallet för kvinnor och 
män i projektet, vilket gjort det möjligt 
att följa utvecklingen av våra insatser och 
bli mer träffsäkra i våra analyser. 

Genus avser inte det biologiska 
könet, utan de aspekter av kön som 
är socialt och kulturellt konstruerade: 
föreställningar, idéer och handlingar som 
formar våra sociala kön. Begreppet är ett 
socialt konstruerat klassifikationssystem 
som delar in människor i två kategorier 
kvinnor och män. Dessa kategorier 
förknippas med olika uppsättningar 
beteendemässiga, kulturella, 
psykologiska och sociala egenskaper och 
handlingsmönster.
 
Jämlikhet handlar om människors lika 
värde oavsett kön, ras, religion, social 
tillhörighet med mera. 
 
Jämställdhet är lika med att kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter och 
rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män förutsätter en jämn fördelning 
av makt och inflytande, samma 
möjlighet till ekonomiskt oberoende, 
lika villkor och förutsättningar i fråga 
om företagande, arbete, arbetsvillkor 
samt utvecklingsmöjligheter i arbete, 
lika tillgång till utbildning och utveckling 
av personliga ambitioner, intressen 
och talanger, delat ansvar för hem och 
barn samt frihet från könsrelaterat våld. 
(Jämställ.nu)

 
Regeringens jämställdhetsmål
•  En jämn fördelning av makt och 
    inflytande
•  Ekonomisk jämställdhet
•  Jämställd utbildning
•  Jämn fördelning av det obetalda hem-  
    och omsorgsarbetet
•  Jämställd hälsa
•  Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Alltid kön, aldrig bara kön
Begreppet intersektionalitet kommer 
från engelskans intersection som 
betyder korsning. När en intersektionell 
analys görs är det korsningarna eller 
skärningspunkterna mellan olika 
maktordningar som analyseras. Detta 
för att skapa en förståelse av hur olika 
kategorier samverkar och när över- eller 
underordning skapas. 

 
De sju diskrimineringsgrunderna 

1. Kön 
2. Könsöverskridande identitet eller 
     uttryck 
3. Etnisk tillhörighet 
4. Religion eller annan trosuppfattning 
5. Funktionsnedsättning 
6. Sexuell läggning 
7. Ålder

Samordning kan ändra strukturer
Samordningsförbunden, de statliga 
myndigheterna, regionen och 
kommunerna har alla jämställdhetsmål 
att följa och förhålla sig till. Alla 
myndigheter ska verka för de 
jämställdhetspolitiska målen.

Fakta	kring	
jämställdhet
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Delprojekten har analyserat 
könsskillnader mellan hur kvinnor och 
män uppfattar stödet de får. Våra 
systematiska och återkommande 
indikatorenkäter, från NNS, har varit 
ett stort stöd i det analysarbetet. 

Störst könsskillnader ser vi i de delprojekt 
som använder metoden Supported 
Employment - en metod som har störst 
fokus på arbete.

Kvinnorna har totalt sett fler timmar stöd 
av projektet. Män beskriver att de är 
mindre nöjda med insatserna. Samtidigt 
har de ett högre resultat efter avslutade 
insatser. Kvinnor är mer nöjda men färre 
börjar att arbeta och studera. 

Mönstret i Roslagen skiljer sig från de 
andra delprojekten
MIA Roslagen har analyserat sina 
könsskillnader kring hur projektet 
har hjälpt kvinnor och män att närma 
sig arbete. De menar att kvinnorna 
som skrivs in i MIA har en svagare 
förankring på arbetsmarknaden än 
vad män har. Kvinnor har en mer 
komplex sjukdomsbild när de skrivs in i 
projektet. Bilden stämmer överens med 
avslutsorsakerna för män och kvinnor.  

I MIA VärNa upplever männen i högre 
utsträckning än kvinnorna att de fått 
en ökad makt över sin situation efter 
sin medverkan i projektet. Det har 
lett till att medarbetarna kontinuerligt 
har diskuterat möjliga orsaker. 
Projektgruppen blev mer medveten 
om möjligheten att själv kunna påverka 
resultaten med små justeringar av det 
egna sättet att agera. 

Medarbetarna fick i uppdrag att 
förbättra kvinnornas upplevelser av 
nyttan med sitt deltagande i projektet. 
När teamet ändrade sättet att prata 
om syftet med vissa insatser såg de 
en mätbar skillnad. De motiverade 
deltagarna samtidigt som de vässade 
förmågan att ställa följdfrågor.

Det förändrade arbetssättet ökade de 
positiva svaren från kvinnliga deltagare 
med sju procent. Det gällde frågor som 
att ta tillvara på deras egna erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter.

Det går att bryta könsmönster genom att 
medvetet förändra bemötandet. 

Deltagarna	ger	oss	höga	betyg,	men	
det	finns	skillnader	

 “Jag blir sedd och får den hjälp jag behöver och vet man inte något så 
får man hjälp även med det. Personalen är snäll, respektfull och vänligt 
tillmötesgående och den intervjuade blir behandlad som en i gänget.     
   Deltagare ur Brukarrevisionen MIA VärNa
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För att öka lärandet om hur 
könsskillnader yttrar sig i MIA-
projektet gjorde delprojekten olika 
analyser. Här följer tre exempel:

Avslutsanalys, november 2019
Tio utvalda deltagare som hade haft 
en insats i projektet på mellan 6-18 
månader valdes ut till en fallstudie. De 
var avidentifierade. Medarbetarna visste 
inte varför deltagarna valts ut eller att det 
skulle ske en jämförelse mellan könen.

De ombads reflektera över deltagarnas 
erfarenheter inom sju områden. Sedan 
skattade de påverkansgrad genom att 
ange en siffra mellan 1 och 3. Tre innebar 
mest svårigheter och hinder. Antagandet 
var att ju högre siffra desto sämre 
förutsättningar till stegförflyttning mot 
arbetsmarknaden.
 
Områden
• Inskriven på AF eller Jobbtorg vid 

start
• Tidigare erfarenhet av arbete/studier
• Relevanta kontakter/nätverk
• Sjukdom/funktionsnedsättning
• Bruk/missbruk
• Social situation
• Ansvar för/avsaknad av anhöriga/

närstående. 

Reflektioner
Kvinnorna hade inte i högre grad varit 
motiverade att närma sig arbete eller 
studier. Istället var det remitterande parts 
önskan att deltagaren skulle delta i insats 
i MIA-projektet. 

En annan förklaring var att kvinnornas 
sjukdom eller funktionsnedsättning hade 
varit ett för stort hinder. Medarbetarna 
resonerade om att männen i högre 
utsträckning bedömdes ha varit mer 
motiverade att närma sig arbete för att få 
egen försörjning. 

När deltagarnas kön avslöjades 
ombads medarbetarna att 
reflektera över om de skulle ha 
agerat annorlunda under tiden som 
deltagarna fick stöd från en insats. 

Processkartläggningen lärde oss att vi 
kan arbeta mer med att skapa nätverk 
runt en kvinna, så kanske hon inte hade 
avslutats till sjukdom.

En intressant frågeställning var hur 
det skulle vara möjligt att kombinera 
deltagarnas önskemål och samtidigt 
våga utmana kvinnor och män att lämna 
invanda mönster. 

Processkartläggning	ur	ett	
jämställdhetsperspektiv
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Processkartläggning ärenden

Information från 
handläggare kan 
skilja sig åt.
Hur vi presenterar 
insatserna kan påverka 
deltagarnas val.
Det finns ofta mer 
information om kvinnans 
familjesituation. 

Vi behöver vara 
observanta på den 
information som vi tar 
del av och diskutera och 
reflektera hur det kan 
påverka könsstereotypa 
förväntningar på 
deltagaren vi har framför 
oss.

Enligt resultaten är 
det vanligare att män 
väljer arbetsträning på 
ASF och kvinnor väljer 
mobiliseringskurs.

Undersöka om 
bakgrundsparametrar 
bidrar till våra fördomar. 
Viktigt att säkerställa att 
vi ställer samma frågor till 
alla.

Efter kursen startade 
kvinnan en arbetsträning 
på ASF men avslutades 
snabbare än mannen.  
Enkätresultat påvisar 
satt män oftare är längre 
tid på arbetsträning än 
kvinnor.

Arbetsträning förlängs 
om det börjar luta 
mot jobb, eftersom vi 
behöver tid att hitta 
en möjlig anställning. 
Kvinnor tror eventuellt 
inte på sin egen förmåga 
så de avlutas snabbare 
till fortsatt rehabilitering.

Risk

Inremitteringsmöte

Reflektioner

Val av insats Tid i insats

Orsaks- och konsekvensanalys

Kvinnorna tar oftare upp sina 
hälsoproblem. 

Vi ”tillåter” kvinnornas 
hälsoproblem styra oss. 

Vi accepterar lättare 
kvinnornas hälsoproblem som 
ett förhinder.
 
Männen har oftare en klar 
plan att få arbetsträna/börja 
jobba. 

Vi saknar MIA-checklistor med 
frågor som ska ställas till alla. 

Är vi konsekventa vid 
registrering? 

Vi kanske missar männens 
hälsoproblem. 

Fler deltagare skulle 
kunna komma närmare 
självförsörjning – om vi ändrar 
vårt förhållningssätt. 

Kvinnors närstående/familj 
skulle kunna bli stolta över 
mamman/makan/systern. 

Kvinnan känner sig misslyckad 
än en gång. 

Minskat förtroende för 
myndigheter och projekt.

Fler kvinnor 
avslutas till 

sjukdom

Orsaker KonsekvensProblem

Processkartläggning	ur	ett	
jämställdhetsperspektiv



52

Genushanden togs fram av Skurups 
vårdcentral som ett verktyg för 
att arbeta med jämställdhet i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Handen låg till grund för 
Genuskompassen, som är det verktyg 
MIA-projektet valt att arbeta med. 
Vi har kompletterat med Nationella 
Nätverket för Samordningsförbunds 
Sju frågor om våld. 

Verktyget är enkelt att använda i 
vardagen och skapar förutsättningar 
för att rehabilitera jämställt. 
Kompassriktningarna Hälsa, Livssituation, 
Studier och arbete samt Våld i nära 
relation påminner medarbetare att alltid 
ställa alla frågor, både till kvinnor och till 
män. Det skapar förutsättningar för att 
rehabilitera jämställt. 

Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relation, hedersrelaterat hot 
och våld är en viktig jämställdhetsfråga. 
Kvinnor utsätts i högre grad än män för 
våld i nära relation. Samtidigt som män 
i högre utsträckning har varit utsatta för 
våld som barn. 

Att vara våldsutsatt påverkar ofta livet 
i ett senare skede och kan vara en av 
orsakerna till ohälsa och bidra till stora 
kostnader. Socialstyrelsen visade i en 
studie att minst 11 000 sjukskrivningsfall 
per år beror på utsatthet för våld i nära 
relation (Häger Glenngård, 2011). 

Därför är det viktigt att i arbetet med 
sjukskrivna uppmärksamma och fråga om 
våld.

Genuskompassen

Frågor om våld - en allmän 
folkhälsofrämjande insats
Det finns ett starkt samband mellan 
tidigare våldserfarenheter och en senare 
psykisk och fysisk ohälsa hos barn, 
ungdomar och vuxna. Att få kunskap om 
det starka sambandet mellan tidigare 
erfarenheter av våld och en senare 
psykisk och fysisk ohälsa innebär en 
möjlighet att få tillgång till skydd, stöd 
och behandling när detta är aktuellt. 

Tolk i känsliga lägen
Att ställa frågor om våld kan det bli 
känsligt. Det går att testa att ha tolk 
närvarande per telefon, så känner sig 
deltagaren inte så utsatt. I vissa fall 
kan tolken vara för nära deltagarens 
anhöriga, det går inte alltid att lita på 
deras tystnadsplikt då lojaliteterna kan 
se olika ut. Deltagarna kan var oroliga att 
känsliga uppgifter förs vidare.

 Sju frågor om våld

1. Har du blivit hotad, kontrollerad, 
förnedrad, trakasserad eller liknande av 
en närstående?
2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad 
eller skadad på något annat sätt av en 
närstående?
3. Har du känt press att mot din vilja 
delta i eller se på sexuella handlingar av 
en närstående?
4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska 
och/eller fysiska sexuella kränkningar av 
en närstående? 
5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 
1-4 av någon annan person än någon 
närstående?
6. Har du under din uppväxt sett eller 
hört en närstående bli utsatt för våld?
7. Har du själv som vuxen utsatt någon 
annan för våld? 
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Hälsa
Ställ konkreta frågor 
om hälsa och sjukdom 
inklusive missbruk till alla.

Livssituation
Ge alla konkreta frågor 
om familjesituation och 
hemarbete.

Studier och arbete
Kartlägg kompetens - vad 
kan du - istället för att 
fråga vad du gjort.

Våld i nära relation
Ställ sju frågor för att 
upptäcka våld.
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MIA-projektet är en av socialfondens 
största enskilda satsningar. Vi har 
haft tillgång till både personella och 
finansiella resurser. 
Av den beviljade projektbudgeten har vi 
använt 88 procent under projekttiden.
Utöver ca 91 miljoner kronor från Svenska 
ESF-rådet har samordningsförbunden i 
länet skjutit till 41 miljoner kronor. 
Resultatet är att samordningsförbunden 
har kunnat växla upp de medel som 
medlemmarna fördelar för finansiell 
samordning.

Totalt har förbunden förfogat över drygt 
dubbelt så mycket statliga medel till stöd 
till medborgare i länets kommuner.
Sammanlagt har drygt 85 procent 
av projektbudgeten använts till 
deltagararbetet i de sex lokala 
delprojekten. 
Vi har kunnat erbjuda arbetsträning på 
ASF för ca 18 miljoner kronor. 
De gemensamma projektkostnaderna  
i form av extern utvärdering, 
brukarstyrda brukarrevisioner, 
kommunikation, gemensamma 
konferenser och möten har finansierats 
av samtliga delprojekt. 

Vad	har	pengarna	
gått	till?
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Beröm från externa utvärderare
Kraften i ett så stort projekt som MIA är 
att vi systematiskt samlat information. 
Vi har fått syn på allvarliga brister. Vi har 
identifierat vad vi kan förändra för att 
utveckla samverkan. Slutrapporten från 
våra externa utvärderare Sweco lyfter 
särskilt att vårt systematiska arbete med 
att samla och rapportera avvikelser lagt 
grunden för god samverkan. 

Modiga medarbetare
Det är tack vare engagerade och i vissa 
fall modiga medarbetare vi har kunnat 
analysera vårt arbetssätt. De har lyft 
brister, trots att det känts obekvämt 
att ge negativ kritik. De har satt ord 
på hinder som orsakas av stuprörstänk 
och strukturella brister. De har gjort 
det möjligt att arbeta med strategisk 
påverkan mot grupper som har vilja och 
mandat att förändra systemen.

 

Att inte ha råd med ett busskort för 
att ta sig till arbetsträningen, eller att 
brottas med myndigheternas regler 
minskar deltagarens möjligheter att 
använda sin kapacitet till rätt saker. Vi 
har samlat avvikelser för att föra dem 
vidare till rätt instans. 

När våra deltagare stöter på hinder 
gynnar det varken rehabiliteringen eller 
stegförflyttningen. Omorganisationer, 
personalomsättning och nya handläggare 
skapar ofta känslor av vanmakt hos en 
person som har svårigheter med sociala 
kontakter. 

För våra deltagare har MIA ofta varit 
livsavgörande. Det vet vi genom 
intervjuer och brukarrevisioner. För att 
se vilken nytta vi åstadkommit jämfört 
med ordinarie verksamheter, valda 
arbetssätt och antalet medarbetare 
har vi kontinuerligt mätt projektet på 
flera nivåer. Den snabbaste och kanske 
viktigaste pulsmätaren har vi fått genom 
att samla avvikelser.

Avvikelser	för	
samverkan
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Flera avvikelser handlar om att 
projektets medlemmar remitterar 
deltagare till MIA, för att sedan 
släppa ärendet. När det skett har 
MIAs medarbetare inte haft någon att 
samverka med. Ett vanligt exempel 
är svårigheter att få kontakt med den 
ansvarige handläggaren. 

När samverkan brister går viktig 
information förlorad. Det kan handla om 
förmåner som deltagaren har rätt till. Det 
kan röra sig om hur olika val påverkar 
personens förutsättningar. Det krävs 
samlad kunskap om olika kombinationer 
av arbetsträning, deltagande 
i arbetsmarknadspolitiska program och 
anställningar samt hur det påverkar 
deltagarens ersättning. 

En avvikelse på systemnivå gäller 
försäkringsskydd. Om en person med 
sjukpenning orsakar skada på materiella 
ting, finns ingen försäkring som täcker 
det. Försäkringsskydd för sakskada 
saknas hos externa arbetsgivare för just 
dessa deltagare. Eftersom en olycka  
i arbetet kan vara kostsam, är det ett 
stort hinder för arbetsträning.

Sammanfattning	
avvikelser

Tanken är att deltagare med 
sjukpenning ska arbetsträna genom 
Arbetsförmedlingen. Men då krävs att 
de kan arbetsträna minst tio timmar per 
vecka. För deltagare som kan behöva 
starta i en mindre omfattning blir det ett 
hinder.

En utmaning under projekttiden har 
varit de omorganisationer hos nära 
nog samtliga myndigheter. Men även 
nya tolkningar av myndigheternas 
uppdrag. Förutom de problem som 
uppstått i samverkan, tror vi att 
avvikelserapporteringen blivit lidande. 
Medarbetare har känt sympati med 
handläggare inom Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen.

Idag ser vi flera områden som bör 
förändras på en organisatorisk nivå.  
I en föränderlig värld så kommer dock 
dessa situationer ständigt att uppstå.  
En framgångsfaktor har varit att projektet 
så snabbt kunna anpassa sig och ställa 
om till myndigheternas nya uppdrag. 
Vi har fortsatt ge stöd till deltagare och 
handläggare utifrån nya förutsättningar. 
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Avvikelser medför utveckling
Vi avsatte tid och resurser för att arbeta 
in en kultur där avvikelser belönas. 
I tillämpningsprojektet MIA Vidare 
planerar vi mötesplatser där andra 
aktörer inom offentlig förvaltning 
kan lära av varandra. Vi kanske 
skapar en exempelbank och tar fram 
webbutbildningar. 

Mot slutet av projektet avstannade 
avvikelserapporteringen. Efter research 
bland medarbetarna förbättrade 
vi rutinerna. Blanketten blir enklare 
att fylla i och skicka in. Rutinerna är 
gemensamma i hela projektet. Vi 
tog fram en checklista där det blev 
transparent vilka åtgärder som gjorts på 
olika nivåer i projektet.
 
Genom repetition och 
kommunikation avdramatiserades 
avvikelserapporteringen. 
Arbetsgrupperna har nu en stående 
punkt där egna och andras avvikelser 
diskuteras. Den medarbetare som lämnat 
in rapporten, får snabb feedback om vad 
som sker i nästa steg.
 
Vissa upplever att det är svårt att komma 
med lösningar på problem 
i avvikelserapporterna. Vi tar bort det 
som kan uppfattas som krav, men lämnar 
utrymme för idéer. Kanske tycker några 
att deras avvikelse är lik alla andra, då 
måste vi tala om att varje avvikelse är 
värdefull. Vi ska kontinuerligt berätta hur 
vi använder informationen och vad den 
leder till.

Hinder för samverkan med 
Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan 
Andra året påverkades 
möjligheterna för samverkan mellan 
MIA och myndigheterna. Den 
nationella samverkansgruppen 
för Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans förstärkta samarbete 
gjorde ett ställningstagande om 
deltagare som ingår i det förstärkta 
samarbetet.

Det blev tydligt att det inte går att 
delta i Förstärkta samarbetet och 
samtidigt delta i insatser finansierade av 
samordningsförbund eller ESF. Därmed 
kunde MIA erbjuda deltagare en plats 
i projektet först efter att en gemensam 
kartläggning gjorts av myndigheterna 
i den ordinarie samverkan.

Det innebar också att:
• Tillämpningen för att kunna bevilja 
rehabiliteringsersättning hade 
förtydligats.
• Deltagande i Förstärkta samarbetet 
och ESF-projekt betraktades som 
dubbelfinansiering.
• I normalfallet fanns ett krav på 
deltagaren att kunna delta minst 10 
timmar.
• Det saknas fortfarande tillgång till 
ett heltäckande försäkringsskydd 
för personer med sjukpenning vilket 
försvårar möjligheterna till arbetsträning 
utanför det förstärkta samarbetet.
• Myndigheterna har även infört nya 
riktlinjer för utlåning av personal inom 
ramarna för Finsam.
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Sweco menar att MIA-projektet har visat 
på positiva resultat vad gäller deltagares 
stegförflyttning även om inte målen 
uppfyllts fullt ut. I slutrapporten de 
lämnat hösten 2020 har de punktat upp 
rekommendationer till det fortsatta MIA 
Vidare.

• Önskvärt med en mer systematisk 
planering för att underlätta 
jämförande analyser av de olika 
metoderna som tillämpas i projektet. 
Till exempel synliggöra vikten av att 
arbeta ”metodtroget”, samt vid behov 
ange skäl till avsteg.

Sweco konstaterade att fokus 
huvudsakligen låg på insatser i en 
lokal kontext vilket bedömdes som 
problematiskt att få överblick över 
resultaten i ett regionalt perspektiv. De 
nämner detta som en brist genom hela 
projektet. 

Bra	kan	bli	bäst

• Fastställ en samlad strategi för hur 
erfarenheter från projektets olika 
delar ska tas till vara och hur metoder 
som utvecklas kan spridas även i 
sammanhang utanför de aktuella 
delprojekten.

Den regionala projektledningen 
har försökt skapa forum för 
kunskapsöverföring både kring 
specifika metoder och samlat vid 
resultatseminarier och gemensamma 
workshops. Sweco ser här att det funnits 
goda ambitioner som dock inte fått fullt 
genomslag. 

Delprojekten vittnar om att de framförallt 
haft ett erfarenhetsutbyte lokalt inom det 
egna samordningsförbundet, tillhörande 
kommuner och i viss mån myndigheter. 
Det upplevs ha varit betydligt svårare 
att nå ut i dialog och lärande mellan 
förbunden och mellan övriga aktörer 
i projektet. 
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           årt uppdrag är större än att upprätthålla 
regelverken. Vår framgång är beroende av ditt arbete. 
Vi ska göra allt för att du ska utvecklas och växa.  
 
Ha inte bråttom.  
Leta inte genvägar.  
Utveckla istället för att avveckla.  
 
Sök samarbeten. Investera i kunskap. Bli hellre bättre 
än bredare. Ta höjd för motgångar. Gör fel. Lär och 
lär om. Var självständig, men be om hjälp när du 
behöver.

 
Lär dig mer om välfärden. 

 
Gläds med framgången.  
Vänd på perspektiven.  
Sätt igång tankar.  
Gör på ett annat sätt.  
 
Öppna för ett nytt sorts ledarskap. Där klokhet 
är viktigare än smarthet. Där medarbetare får 
handlingsutrymme och stöd,  
istället för att krympas med kritik. 
 
Släpp lös friheten att arbeta med evidensbaserade 
metoder. Navigera med FNs Mänskliga rättigheter. 
Låt rättighetsbaserade beslut vinna över orättvisa 
regler.  
 
Granska resultaten. Uppmärksamma de glimrande 
guldkornen. Våga sätta ord på det som skaver.  
 
Låt inte brister i samarbetet mellan myndigheter 
drabba deltagare. Och framförallt; låt det inte skada 
tilliten till demokratin. 

 
Din röst är lika mycket värd som andras.  
 
Karmaism enligt MIA

V
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ARBETSFÖRMEDLINGEN, AF: Sveriges största 
förmedlare av arbeten.

ASF: Arbetsintegrerande sociala företag. Har 
en affärsidé som bygger på arbetsträning utifrån 
människans förmåga.

AVENTUS: Administrationssystem som stödjer 
projektet i deltagarrapportering till Statistiska 
centralbyrån (SCB) och Svenska ESF-rådet (ESF). 
All kvantitativ deltagardata som presenteras i 
rapporten kommer från Aventus.

AVSTÄMNINGSRAPPORT: Projektplan som skrivs 
under analys- och planeringsfasen och godkänns 
av ESF-rådet.

AVVIKELSER: Rapporter om det som inte fungerar 
som det ska. Underlag för att skapa förändring.

 BOSTONMODELLEN: Evidensbaserad metod 
inom psykiatrisk rehabilitering och återhämtning.

BRUKARREVISORER: Utvärdering av projektet av 
personer som själva varit deltagare i någon insats. 
Brukare frågar brukare för att få ärliga svar. 

CASE MANAGEMENT, CM: En evidensbaserad, 
personcentrerad metod som ursprungligen togs 
fram för att samordna vården för personer med 
psykisk funktionsnedsättning.

DELTAGARE: Alla som skrivs in i MIA.
DEMOKRATI: Betyder ungefär folkstyre eller 

folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de 
allra flesta som är medborgare eller bor i ett land 
ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur 
landet ska styras, till exempel genom regelbundna 
val.

DIGITALT UTANFÖRSKAP: Grupper i samhället 
som inte är en del av det digitala samhället. 
Behöver hjälp att göra ärenden på internet.

DISKRIMINERING: Diskriminering kan handla 
om att bli orättvis bedömd, trakasserad, 
misstänkliggjord, nonchalerad, nekad resurser, 
service, arbete eller tillträde, eller att inte få sin 
religion respekterad.

 EGENMAKT: En känsla av att det är jag som har 

makten att styra över mitt liv.
ENKÄT: Form av intervjuundersökning. Baseras på 

att de intervjuade skriftligen svarar på frågor. Högt 
värderat mätverktyg i MIA-projektet.

ESF: Europeiska Socialfonden.
EU: Europeiska Unionen.
EXTERNA UTVÄRDERARE: Värderar projekt på 

ett systematiskt och genomtänkt sätt. Arbetar i 
en rationell process där man följer vissa metoder 
och försöker hålla kontroll på olika steg i 
bedömningsarbetet. 

FACEBOOK: En av våra sociala plattformar. 
Här delar vi smått och stort som händer i MIA-
projektet.

FAMNA: Riksorganisation för idéburen välfärd i 
Sverige. Projektägare för Kugghjulet.

FINSAM: Lagen om finansiell samordning trädde i 
kraft 1 januari 2004  (2003:1210).

FÖRSTÄRKTA SAMARBETET: Samarbete mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där 
deltagare erbjuds en gemensam kartläggning, 
GK. GK syftar till att man tillsammans klargör 
deltagarens behov och förutsättningar för att 
kunna närma sig arbetsmarknaden.

FÖRSÄKRINGSKASSAN, FK: Tar beslut om att 
betala ut en stor del av de förmåner som ingår i 
socialförsäkringen.  

GDPR, General Data Protection Regulation: 
Allmänna dataskyddsförordningen, är en 
europeisk förordning som reglerar behandlingen 
av personuppgifter och det fria flödet av 
personuppgifter inom EU.

GENUSSPANING: Spaning för att upptäcka vad 
som bidrar till ett ojämlikt samhälle. 

GRAPHIC RECORDING: Att skapa en visuell 
sammanställning i realtid, bestående av handritade 
bilder. Användes för att stärka förståelsen för våra 
komplexa idéer, processer eller verksamheter. 

GK, GEMENSAM KARTLÄGGNING: Kan initieras 
av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Arbetssättet identifierar deltagarens förutsättningar 
och behov utifrån ett medicinskt och 
arbetslivsinriktat perspektiv. 

GULDKORN: Något utöver det vanliga. Det bästa 
som händer i projektet.

Vi väljer ord med omsorg. 
För inkludering. Mot exkludering.
Människa, deltagare, person. Istället för individ. 
Börja arbeta eller studera. Istället för att komma i arbete.

101	ord	i	MIA
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GULDKORT: Samarbetspartners, arbetsgivare, 
chefer, medarbetare som gjort något utöver det 
vanliga får vykort i guld från MIA.

GUMMIBAND: Används i bemärkelsen att ha 
fingertoppskänsla när man ska ge individuellt 
stöd och behöver tänja på regelverket till 
förmån för deltagaren. Används även när vi talar 
om rättighetsbärare och skyldighetsbärare för 
mänskliga rättigheter.

HORISONTELLA PRINCIPER: De fyra principer 
som ska genomsyra alla socialfondsprojekt: 
Jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och 
hållbar utveckling

ICKE-DISKRIMINERING: Utifrån socialfondens 
regelverk handlar icke-diskriminering om att inte 
diskriminera enligt Diskrimineringslagen, samt att 
främja insatser som förebygger och motverkar att 
diskriminering uppstår.

INCHECKNING: Vi investerar lite tid i att göra 
en mental incheckning vid start av möten. Varje 
person får möjlighet att ta plats i rummet genom 
att dela vilka tankar och känslor de kommer in 
med. Bidrar till ett tillitsfullt klimat i gruppen.

INDIKATORENKÄTER: Ett instrument som 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
(NNS) har tagit fram för att bedöma egen 
verksamhetsutveckling över tid.

INSTAGRAM: Berättelser om MIA-projektet. 
Lekfullt och inspirerande. Alla delprojekt berättar 
om sina projekt på Instagram. Cirkulerande 
schema.  

INREMITTERANDE TEAM: Ett 
myndighetsgemensamt team som hittar lösningar 
för personer som står utanför arbetsmarknaden. 
(Roslagen)

IPS: Individual Placement and Support. 
Individanpassat stöd är en utveckling och 
standardiserad form av Supported employment. 
Syftet är att hjälpa människor allvarlig psykisk 
funktionsnedsättning att hitta och behålla ett 
arbete. 

ISF: Inspektionen för socialförsäkringen. 
Myndigheten som följer upp och utvärderar 
insatser inom socialpolitiken.

JOBBSKUGGNING: SE-koncept för deltagare 
med funktionsnedsättning. Innebär att deltagaren 
skuggar någon på hens arbetsplats under enkla 
former.

JOBBTORG, ARBETSMARKNADSENHET, EFA: 
Är en insats av de sociala myndigheterna för de 
med försörjningsstöd att hitta egen försörjning i 

form av ett arbete. De har olika namn i de olika 
kommunerna. 

JÄMLIKHET: Att alla individer, oavsett 
grupptillhörighet ska ha lika rättigheter och 
möjligheter.

JÄMSTÄLLDHET: Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 
livets alla områden.

KOLADA: När vi gör jämförelser mellan MIA-
projektets deltagare och samtliga invånare 
på kommunnivå har vi använt Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada). Kolada innehåller 
nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i 
kommuners och landstings alla verksamheter. För 
mer information, se Hemsida Kolada.

KOMMUNIKATIONSPLAN: Planen för vad som 
är den bästa kommunikationsinsatsen för just vår 
målgrupp, både inom projektet och externt. 

KUGGHJULET: MIA-projektets systerprojekt. 
Stöttar arbetsintegrerande sociala företag. Avslutas 
augusti 2020.

LINKEDIN: Social plattform där vi delar nyheter 
och information som rör resultat. Det som har 
potential att påverka.

LOKAL STYRGRUPP: Representanter från de 
lokala parterna, delprojektets förbundschef. 

LOTSTEAMET: Ett myndighetsgemensamt team 
som hittar lösningar för personer som står utanför 
arbetsmarknaden.  (VärNa) 

LÄGESRAPPORT: Författas av delprojektledarna 
varje månad. Beskriver läget i projektet.

 METODSTÖD: Stöd till våra medarbetare i att 
arbeta metodtroget, eller att göra medvetna 
avsteg för att uppnå ett förväntat resultat.

MGT: Myndighetsgemensamt team
MI: Motiverande samtal.
MIAPROJEKTET.SE: Navet i vår kommunikation. 

Här samlar vi allt från nyheter och fakta till 
rapporter och utredningar.

MIA VIDARE: Förlängning av MIA-projektet med 
fokus på implementering. Startar augusti 2020 och 
avslutas 2022. 

MISA: En leverantör till MIA. Har använts för 
arbetet med metodutveckling, handledning. De 
har även upphandlats för mobiliseringskurser för 
deltagare.

MOBILISERINGSKURS: Schemalagd 
gruppaktivitet för deltagare.
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MYNDIGHETSGEMENSAMT TEAM: Kallar 
vi samordningsförbundens arbetssätt när en 
representant från varje medlem deltar i ett team. 
Teamets uppdrag är att hitta lösningar för personer 
som står utanför arbetsmarknaden. Det sker vid ett 
gemensamt möte där alla deltar.

NATIONELLA NÄTVERKET FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUND, NNS: En 
medlemsorganisation som fungerar som 
språkrör och stöd i samordningsförbundens 
utvecklingsarbete.

NATIONELLA RÅDET FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUND:  Nationell styrgrupp 
för samordningsförbund där Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Regioner ingår. Fungerar som 
språkrör för, samt i nätverksform stödja och bidra 
till utveckling av samordningsförbunden.

NÄRVARORAPPORT: Den rapport som deltagarna 
varje månad skriver under för att styrka sin närvaro i 
projektet. Skickas sedan digitalt till SCB.

ONEDRIVE: Molntjänst för gemensamma 
dokument

ORGANISATION: Från grekiskans organonon 
”verktyg, redskap” Ordnandet av olika delar till 
inbördes samverkan.

PERSONCENTRERADE METODER: De metoder 
vi valt i MIA-projektet bygger på att ställa 
människan i centrum. Vi arbetar på deltagarens 
villkor.

PIXIBOK: En kort presentation av MIA-projektet. 
PROGRAMTEORI:  En modell för att logiskt 

förklara vad i programmets (eller projektets) 
aktiviteter, mål, resultat och effekter ska leda till. 

PROJEKTGEMENSAMT STÖD: Projektledningen. 
Består av projektchef, projektledare kommunikatör, 
utredare, verksamhetsutvecklare. Stöttar 
delprojektledarna. Samlar och delar resultat, håller 
ihop projektet. Fokuserar på helhetsperspektivet.

PSG, PROJEKTSAMORDNINGSGRUPP: 
Delprojektens projektledare, samt 
projektledningen. Ses varannan vecka, fysiskt eller 
digitalt. Planerar och leder arbetet för att ge vidare 
på hemmaplan. Samlar data. Analyserar resultat.

REFLEKTIONER: Att tänka och inte bara göra.
REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSMÅL: 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Området omfattar bland annat frågor 
som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, 
arbete och fysisk integritet.

REGLERINGSBREV: Är regeringens dokument till 
myndigheterna. Anger mål, budget och hur det 
ska fördelas på olika verksamheter.

REGION STOCKHOLM: Ansvarar för hälso- 
och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt 
och utveckling samt för att bidra till ett fritt och 
tillgängligt kulturliv.

REGIONAL STYRGRUPP: Representanter från 
parterna, förbundschefer och projektledningen.

REGISTERDATA: Beställning av statistik på 
kommunnivå från SCB om de rapporterade 
deltagarna. Vi kan få en större uppfattning om 
exempelvis deltagarna har en funktionshinderkod/
diagnos eller hur fördelningen av utrikesfödda ser 
ut i delprojekten.

RESURSRÅD: Ett myndighetsgemensamt team 
som hittar lösningar för personer som står utanför 
arbetsmarknaden. (Östra Södertörn)

RSMH: Riksförbundet för social och mental hälsa. 
Gör bland annat brukarrevisorer.

RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE: FN:s 
konventioner om mänskliga rättigheter ska 
omsättas till praktiskt arbete på alla nivåer i vår 
organisation. 

 SAMARBETE: Det arbete som sker gemensamt 
mellan handläggare som möter deltagare och till 
exempel den medarbetare som ger ett stöd inom 
projektet..

SAMORDNING: Koordinering av resurser och 
insatser. 

SAMORDNINGSFÖRBUND: Arbetar för att 
kunna göra mer för människor som har en 
kombination av medicinska, psykiska eller sociala 
hinder för att ta sig till arbetsmarknaden. Det sker 
genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommuner och regioner.

SAMVERKAN: Bärande idé för att underlätta 
samarbete mellan myndigheter på en 
organisatorisk nivå. Samverkan undanröjer hinder 
för samarbetet. Det handlar om god kännedom om 
respektive myndighetsuppdrag och förutsättningar 
för samarbete.

SCB: Statistiska Centralbyrån. En statlig 
myndighet som samlar data.

SGI: Sjukpenninggrundande inkomst
SIP: Samordnad Individuell Plan. Socialtjänstlagen 

och hälso- och sjukvårdslagen ger kommunen och 
vården ansvar för att upprätta en plan för personer 
som begär det. Planen kallas för SIP.

SIQ-analys: Ett stöd för att kartlägga och 
sammanställa en organisations verksamhet 
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utifrån Modell för Kundorienterad 
Verksamhetsutveckling.

SIUS: Arbetsförmedlingens SE-metod (Särskilt 
introduktions- och uppföljningsstöd).

SKYPE: Digitalt mötesverktyg.
STATLIGA MYNDIGHETER: En myndighet 

är en institution som ingår i den offentliga 
förvaltningen eller rättskipningen. Det finns tre 
myndighetskategorier i Sverige: domstolarna, 
regeringen och förvaltningsmyndigheterna. Totalt 
har vi 220 statliga myndigheter.

STEGFÖRFLYTTNING: Det vi kallar den 
förändring närmare arbete som sker när 
deltagarna tar del av våra insatser samt genom 
förändringar i deltagares försörjning. Det handlar 
även om deltagares upplevelse av att ha större 
makt över sitt liv och sin personliga utveckling. 

SUPPORTED EMPLOYMENT, SE: 
Evidensbaserad, personcentrerad metod som 
syftar till att människor ska kunna hitta, få och 
behålla ett arbete.

SURVEYMONKEY: Webbtjänst för enkäter.
SUS: Ett nationellt system för både lokal 

uppföljning hos samordningsförbunden och 
samlad nationell resultatredovisning av de 
insatser som finansieras genom ramanslaget 
Bidrag för sjukskrivningsprocessen. 

TEAMS: Digitalt projektverktyg från Microsoft.
TIDRAPPORT: ESF är mycket noga med 

tidrapportering och varje medarbetare ska 
redovisa tid i projektet. 

TILLGÄNGLIGHET: En av ESFs horisontella 
principer innebär tillgänglighet i allt från den 
fysiska miljön till information.

TILLIT: Jag tror på dig. Du tror på mig. Vi litar 
på varandra.

TRELLO: Webbtjänst för projektledning som 
bygger på Kanban-tavlor.

UTCHECKNING: En snabb utvärdering från ett 
möte. 

UVAS: Unga som varken arbetar eller studerar.

VARUMÄRKE: Namn, en symbol eller ett 
tecken, som används för att identifiera produkter 
eller tjänster. Vi har arbetat med MIA som ett 
varumärke och gjort det känt i våra målgrupper.

VERDANDI: Arbetarnas socialpolitiska 
organisation, arbetar för social rättvisa och 
ett samhälle fritt från alkoholskador och 

missbruk, och för gemenskap och solidaritet 
mellan människor. Gör brukarrevisorer, genom 
Brukarkraft.

WORKSHOP: Att arbeta tillsammans, ofta i 
kreativa processer. Användande av många post-
it-lappar.

ZOOM: Digitalt mötesforum.
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www.miaprojektet.se

Ingen faller mellan stolarna när 
samverkan fungerar
Sex samordningsförbund skapade med MIA 
ett kraftfullt projekt som suddat ut gränser 
mellan 12 kommuner och stärkt samverkan 
mellan medlemmarna. Med projektet har vi 
fyllt glappet som lätt uppstår när en person 
behöver stöd från flera myndigheter för att 
kunna nå arbetsmarknaden.

MIA har varit ett gigantiskt teamwork som 
under tre år givit fler än tvåtusen människor 
ökad livskvalitet och större engagemang 
i samhället. Många har börjat arbeta eller 
studera, eller närmat sig arbetsmarknaden.
Det som talar för att MIA-projektet kommer 
att skapa en djupare förändring är det 
omfattande datamaterialet, levandegjort 
genom deltagarnas berättelser.

Mitt i den brännande diskussionen om en 
ansträngd arbetsmarknad vill vi med denna 
rapport bidra till att lyfta blickarna för 
inkludering. Mot utanförskap.


