Brukarstyrd
Brukarrevision i
MIA-projektet
Södertälje, Östra Södertörn och
Huddinge Botkyrka Salem

Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm

Tel 08-642 28 80

Brukarrevision i MIA-projektet

Tips på material om brukarinflytande:
Brukarstyrda brukarrevisioner – så går det till
Metodhandbok som beskriver vår modell av brukarstyrda brukarrevisioner steg för
steg.Boken fungerar både som kurs-/studiecirkelmaterial för att lära sig metoden och som
uppslagsbok under arbetet med en revision.
Boken beställs från ABF och kostar 100 kronor för brukare.
Studiehandledning till metodhandboken
För dig som vill leda studiecirkel om brukarstyrda brukarrevisioner utifrån metodhandboken
Brukarstyrda brukarrevisioner – så går det till.
Studiehandledningen beställs från Brukarkraft och är gratis.
Exempel på ytterligare material som beställs från Brukarkraft:




Beskrivning av datainmatning
Olika grundenkäter
Budgetmall

Copyright: Brukarkraft 2018
E-post: brukarkraft@verdandi.se
Hemsida: brukarkraft.se

Telefon: 08-642 28 80
Postadress: Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm

2

Brukarrevision i MIA-projektet

Sammanfattning
Vi har gjort en brukarrevision i MIA-projektet (den första av två) i delprojekten MIA
Södertälje, MIA Östra Södertörn samt MIA Huddinge Botkyrka Salem.
Vi har sammantaget fått in 115 enskilda enkäter som vi analyserat genom den
brukarrevisionsmodell som vi tillämpar i Brukarkraft.

Våra viktigaste synpunkter till MIA-projektets ledning är:














Det är väldigt fina siffror när det gäller personalens bemötande – här är brukarna i
MIA-projektet generellt nöjda.
Ett mycket glädjande resultat är att brukarna har mycket gott hopp om att komma i
arbete eller studier, vilket är en påfallande hög siffra i resultatet om man tittar på
projektet som helhet.
Av resultatet förstår vi att brukarna anser att metoderna matchar i stort projektets
syften väl.
En ganska stor andel av brukarna känner att de inte får den hjälp de behöver i MIAprojektet. Detta kopplar vi till att inskrivningstiden i projektet är för kort.
Kopplat till den korta inskrivningstiden i projektet så kan vi se att brukarna inte har ett
helhetsperspektiv när projektet är slut – det innebär att brukaren inte vet vad som ska
hända härnäst i slutfasen av deltagandet i projektet. Många brukare utrycker i
resultatet detta som en oro.
Många brukare anger i resultatet att man i inledningsskedet av sin inskrivningstid har
dålig eller ingen information om vad MIA-projektet är och vilken metod man befinner
sig i.
Vi ser också i resultatet att det finns tydliga skillnader mellan projekten, läs mer i
helhetsrapporten respektive de projektspecifika redovisningarna sist i denna rapport.
Vi ser också i resultatet en för oss svårförståelig skillnad mellan kvinnor och män, inte
minst i Södertälje, som vi tycker rimmar dåligt med den horisontella principen om
jämställdhet.
Vi ser också genomgående i resultatet att brukarnas individuella målsättningar
påverkats negativt av för höga förväntningar i MIA-projektet samt genom uteblivna
gränsöverskridande aktiviteter.

Stockholm, 2019-08-30

John Björklund
Verdandi/ Brukarkraft
Projektledare för brukarstyrda brukarrevisioner i MIA-projektet
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Bakgrund MIA-projektet
Det ESF-finansierade projektet Mobilisering Inför Arbete (nedan MIA) drivs av
samordningsförbund i Stockholms län. Projektets genomförandefas löper våren 2017 till maj
2020. Projektets övergripande mål är att bidra till att kvinnor och män som är arbetslösa eller
står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller närmare
arbetsmarknaden. Det ska ske genom att förbunden under projekttiden gemensamt utvecklar
ett mer kunskapsbaserat, behovsinriktat och systematiskt individorienterat arbete.
Samordningsförbunden Huddinge Botkyrka Salem, Stockholms stad, Södertälje, Södra
Roslagen, VärNa och Östra Södertörn driver projektet gemensamt. Delprojekten har olika
lokala förutsättningar. Respektive förbund ansvarar för sitt delprojekt men regional
samverkan och erfarenhetsutbyte över förbundsgränserna löper genom hela projektet.
Projektchef för MIA-projektet i sin helhet är Annica Falk, Samordningsförbundet Östra
Södertörn och utredare i projektet är Liv Öström, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka,
Salem.
Projektet har valt att arbeta med metoder som Supported Employment, Case Management,
Bostonmodellen, gruppverksamheter samt arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag.
Metoderna har gemensamt att de syftar till delaktighet och empowerment. Projektets metoder
och verksamheter ska utvecklas så att brukare som är i behov av samordnat stöd får ta del av
de insatser som de behöver för att nå eller närma sig arbetsmarknaden, känna ökad egenmakt
och bidra till ökad tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering. Projektet kommer
under projekttiden på tre år att ta emot 2 500 brukare fördelat på de sex delprojekten.

Brukare i MIA och målsättning med deltagandet i MIA-projektet
Projektet vänder sig till personer mellan 16-64 år som står långt från arbetsmarknaden och
behöver ett samordnat stöd för att kunna gå vidare till arbete, studier eller kunna delta i
ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser. Brukarna har en sammansatt problematik och
psykisk ohälsa är vanligt i målgruppen och många är sjukskrivna. Majoriteten av brukarna har
grundskola eller gymnasium som högst avslutade utbildning. Av de brukare MIA har tagit
emot fram till och med april 2019 har 58 % av de som har offentlig försörjning haft det i
minst 3 år och 30 % har haft det 6 år eller längre. De tre största inremitterande parterna är
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kommun (47 %), försäkringskassan (29 %) och arbetsförmedlingen (12 %). Resterande
brukare kommer från regionen/vården, annan aktör eller på egenanmälan.

Mål på individnivå:
 2 500 brukare ska få ta del av projektets insatser.
 Minst 30 procent av projektets avslutade brukare får en ökad egen försörjning genom
arbete eller studier.
 Minst 40 procent av projektets avslutade brukare kan delta i ordinarie
arbetsförberedande insatser via arbetsförmedlingen eller kommunen genom att de har
rustats till att närma sig arbetsmarknaden.
 Minst 60 procent av projektets brukare känner en ökad makt över sin situation.
 Minst 80 procent av projektets brukare (och medarbetare) i projektet ska känna sig
inkluderade och ska kunna delta i projektets verksamhet på lika villkor.
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Brukarstyrd brukarrevision
– uppdrag, metod och genomförande

Verdandis uppdrag
Verdandi har fått i uppdrag att under kvarvarande projekttid genomföra tre brukarstyrda
brukarrevisioner i delprojekten MIA Östra Södertörn, MIA Södertälje samt MIA Huddinge
Botkyrka Salem (HBS), för att kvalitetssäkra projekten ur ett brukarperspektiv och bidra till
lärande och utveckling av projektet. Fokus i brukarrevisionen är brukarnas upplevelse av
bemötande, tillgänglighet och inflytande samt hur projektet når de uppsatta målen ur ett
brukarperspektiv. Revisionen har kopplats till de mål som handlar om brukarnas upplevelse
av inkludering och egenmakt. Uppdraget innefattar också att kunna avspegla skillnader
mellan metoder som används i de olika delprojekten. Vi har därför särskilt valt att fokusera på
metoderna Case Management (CM), Supported Employment (SE) samt Bostonmodellen
(Boston) vilka är de tre större metoderna i de undersökta delprojekten.

Delprojktens huvudsakliga metoder:
Case Management (CM) – Östra Södertörn, HBS
Supported Employment (SE) – HBS
Bostonmodellen (Boston) – Södertälje

Genomförandet av brukarrevisionen skedde under våren 2019.

Vår metod - brukarstyrd brukarrevision
Vårt arbete med den brukarstyrda brukarrevisionen har utgått från Verdandis metod vilken
lyfts som en av tre tillgängliga metoder för brukarrevisioner på Socialstyrelsens
Kunskapsguiden. Revisionen har genomförts av revisorer som genomgått utbildning i
Verdandis metod för brukarstyrda brukarrevisioner. Skillnaden mellan andra
utvärderingsmetoder och en brukarstyrd brukarrevision är att den sistnämnda görs ur ett
”gräsrots”-perspektiv.
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En brukarstyrd brukarrevision innebär att brukare har kontroll över hela revisionsprocessen,
det vill säga att


ta fram frågorna



genomföra revisionen



analysera och dra slutsatser



återkoppla resultatet.

Det betyder att revisorerna äger undersökningen från start med planering, enkätkonstruktion,
genomförande, analys och sammanställande av rapporten.
Metoden är kvantitativ, det vill säga att vi har eftersträvat att nå en hög svarsfrekvens bland
alla brukare som ingått i målgruppen för brukarrevisionen. Vår metod är enkätbaserad vilken
vi redovisar nedan i resultat och analys. Huvudsakligen har enkäten bestått av kryssfrågor
men vi har också valt att ta med några öppna frågor för att vi ska få en större förståelse av de
svar brukarna uppgett i enkäten. Resultatet i sin helhet (utom öppna svar) återfinns i Bilaga 4.

Arbetet med att ta fram frågor, genomföra enkäten, sammanställa och analysera svaren, skriva
slutrapport och återrapportera svaren har gjorts av en särskilt utsedd revisorsgrupp bestående
av sex brukarrevisorer och en projektledare. En brukarrevisor kan beskrivas som en brukare
med egna erfarenheter av likartad verksamhet men som idag inte finns i den verksamhet som
granskas. Brukarrevisionen styrs sålunda av brukarrevisorer.

Brukarrevisorerna har en särskild kompetens. Deras egen erfarenhet av den verksamhet som
ska revideras, är kärnan i en brukarstyrd brukarrevision. Av den anledningen ska de ha betalt
för det viktiga arbete som de gör. Ersättning till brukarrevisorerna har skett i enlighet med
Brukarkrafts rekommendationer. Brukarrevisorerna har erfarenhet av psykisk ohälsa,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruksproblematik, arbetslöshet och
rehabilitering vilket har spelat en central roll vid utformandet och genomförandet av
brukarrevisionen. Revisionsgruppen har en spridning i åldrarna 40 – 58 år fördelat på 4
kvinnor och 3 män samt att en av revisorerna i gruppen ursprungligen kommer från ett
utomeuropeiskt land. Arbetet har letts av en projektledare som genomgår socionomutbildning
vid Linköpings universitet.
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Etiska ställningstaganden
Beställaren har sett till att utföraren har fullgod information om vilka sekretessregler som
gäller inom gruppen av brukarrevisorer, liksom i samtal/intervjuer med respondenterna på de
reviderade enheterna. Beställaren ansvarar för att all icke sjukvårdspersonal – utförarens
arbetsgrupp – omfattas av sekretess i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) eller
i förekommande fall motsvarande de sekretessbestämmelser som finns i offentlighets- och
sekretesslagen (SFS 2009:400).
Genom att följa de regler som finns för uppdraget gällande sekretess och genom att behandla
materialet konfidentiellt, det vill säga utan att röja vilken av respondenterna som svarat vad,
har revisionsgruppen tagit hänsyn till och ansvar för att ingen enskild respondent ska behöva
stå till svars för sina åsikter eller de resultat som presenteras av revisionsgruppen.
Allt material vid denna undersökning har förvarats och behandlats så att obehöriga inte haft
tillgång till det, i enlighet med GDPR, Dataskyddsförordningen.
Samtliga brukarrevisorer har signerat en sekretessförbindelse (Bilaga 1).

Genomförandet
Brukarevisorer och projektledare har träffat personalen i varje delprojekt i syfte att förklara
vårt uppdrag och inhämta information om respektive delprojekt. Centralt har varit att få en
fördjupad förståelse för arbetsprocessen med de brukare som är inskrivna i MIA-projektet.
Därtill har vi haft möten med alla arbetsintegrerade sociala företag (nedan ASF) i delprojekten
MIA Södertälje samt MIA Östra Södertörn. Syftet med besöken har varit att förankra
aktiviteten hos personal och ledning utöver det förankringsarbete som beställaren gjort.
Besöken har också gett revisorsgruppen möjlighet att få kompletterande information om
verksamheten, utöver den information de själva inhämtat på annat sätt.

Revisionen har genomförts i enlighet med projektledningens önskemål om tät dialog och
gemensamt lärande. Projektets horisontella principer har varit utgångspunkt i framtagandet av
av enkätfrågor – teman som tillgänglighet och inflytande - vilket också har återspeglats i
resultaten av denna undersökning. Principerna är: jämställdhet, genusperspektiv, icke
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diskriminering, inkludering samt att minska skillnaderna mellan kvinnors och mäns
möjligheter att nå egen försörjning genom arbete. Vi har korstabulerat kvinnor-män avseende
vad som var mest betydelsefullt med deltagandet i MIA (graf 7, 11, 13 och 15). Vi har också
tittat extra på om funktionsnedsättningar eller andra begränsningar innebär för upplevelsen av
tillgänglighet i MIA.

Vi har inför revisionen med hjälp av projektets personal delat ut skriftlig information om
enkäten till brukarna där vi har inhämtat den enskildas samtycke att delta i enkäten (Bilaga
2.). Inför själva revisionen har vi bett personal att förhålla sig uppmuntrande men neutrala till
brukarnas delaktighet i undersökningen samt att vi i enlighet med projektledningens önskemål
vill nå ut med revisionen till samtliga inskrivna brukare inom ramen för enkätens
urvalskriterier. Enkäten har inhämtats i form av pappersenkäter (Bilaga 3.) som sänts ut i brev
eller att vi har åkt ut lokalt för att enskilt möta brukare. Utöver det har vi inhämtat svar genom
webbenkäter, sms-enkäter och genom upptagning i telefonintervjuer. Enkäten har förutom på
svenska funnits att tillgå översatt till engelska, arabiska, somaliska och turkiska. Önskemål
från brukare och personal om översättningar till thailändska och kinesiska har förekommit
men har inte kunnat tillmötesgås då projektet satt ett tak i budgeten för
översättningskostnader.

Urval
Vi har samrått med projektledning samt varje delprojektledare angående urvalskriterierna för
enkäten. För att en brukare ska kunna svara på enkäten så krävs det att hen har erfarenhet av
MIA-projektet. Vi har därför satt ett gemensamt kriterium att varje brukare ska ha varit
inskriven i MIA-projektet minst tre månader. Brukarna ska vid fråga om att delta i enkäten
inte heller vara avförd från projektet.

Svarsfrekvens
I denna rapport definierar vi svarsfrekvensen som antal svarande (n) som deltagit i
undersökningen och lämnat in enkäten, i relation till antalet inhämtade samtycken från
brukare som vill delta i enkäten. Det är angeläget att påpeka att resultatet i delar kan ha
påverkats av att vi inte haft möjlighet att kontrollera att samtliga brukare som ryms inom
ramen för enkätens urvalskriterium blivit tillfrågade av projektpersonalen (Kalman, Hildur &
Lövgren, Veronica 2012). Vi som brukarrevisorer har varit styrda av och utlämnade till att lita
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på personalens förutsättningar att tillfråga alla som skulle kunna svara på enkäten. Vi vet att
diskussioner har förekommit i t ex HBS att det finns brukare som inte har förmågan att delta i
enkäten (psykiskt mående). Det går därför inte att utesluta att det kan finnas brukare som
uppfyller kriterierna för deltagande som inte blivit hörda.

Vi har sammantaget fått följande svarsfrekvens fördelade på respektive projekt:

Södertälje
Östra Södertörn
Huddinge Botkyrka Salem
Totalt

Samtycken*)
46
54
57
157

Inlämnade
enkäter
40
40
35
115

Svarsfrekvens
86,95%
74,07%
61,40%
73,24%

*) Samtycken har inhämtats av delprojekten från de brukare som personalen valt att tillfråga.

Hur vi samlat in enkäter
För att möjliggöra för så många individer som möjligt att delta har vi arbetat brett.
Inhämtandet har skett på följande sätt:
På plats
I Södertälje var vi på plats lokalt vid två tillfällen då MIA Södertälje också bjöd på lunch till
brukarna. Vid dessa tillfällen räknade vi brukarnas närvaro som ett samtycke till enkäten. 21
personer lämnade in enkäten vid två tillfällen.
I Östra Södertörn har vi besökt flera arbetsintegrerande företag: Jobbverket, Grow, Blå
Vägen, Skyddsvärnet och Hundpasset. Bönorna och Stadsmissionen mötte upp oss på MIAkontoret Östra Södertörn. Vi hämtade in 19 enkäter.
Telefonintervju
Det finns också många som har önskat att bli kontaktade genom telefon. 9 enkäter har
inhämtats genom telefon. Flera av dem vi har kontaktat har istället önskat få webblänk eller
brev, se nedan.
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Webbenkät
Vi har sammantaget mejlat ut 64 webblänkar till enkäten. Vi har också skickat sammantaget
tre påminnelser till de som inte har svarat på första mejlet. Webblänken var unikt kopplad
till den mejladress vi skickat till och kan bara användas en gång. 47 brukare har svarat på
webbenkäten.
Brev
Vi har skickat ut brev med enkäten till de som önskat så. Sammantaget har vi fått in 18
enkäter genom brev. Vi har också med jämna mellanrum skickat ut tre påminnelser till de
som inte har svarat.
Sms
En brukare önskade få enkäten genomförd genom SMS.

Hur vi hanterat enkäterna
Samtliga enkäter har registrerats i webbverktyget webbenkater.com. Här har vi också haft
möjligheten att skicka webblänkar till de som önskat det. (I webbenkäten har vi lagt till en
avslutsfråga där vi önskat få brukarens bedömning av vår enkät. Brukarna (n=49) har gett oss
ett betyg på 76,94 i en skala på 0-100 där 0 är lika med ”Enkäten var mycket dålig” och 100
”Enkäten var mycket bra”.)
Enkäten har analyserats med hjälp av webbverktyget webbenkater.com. När vi har velat göra
djupare analyser har vi använt oss av Excel.

Bortfallsanalys
Nedan redovisar vi enkätens bortfall.
-

Tre brukare har deltagit i enkäten men inte slutfört och lämnat in enkäten. Samtliga tre
har endast svarat på bakgrundsfrågor vilket gör att vi valt att se dessa som bortfall. Det
innebär att vi i resultatredovisningen utgår från 115 inlämnade enkäter av 118.

-

Det finns bortfall bland enskilda svar och i resultatet redovisas därför antal svarande
(n) vid varje enskilt svar.
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-

Huvudregeln vid registrering har varit att inkonsekventa svar genererat bortfall.
(Exempelvis när en brukare fyllt i både ”ja” och ”nej”.)

-

En av bakgrundsfrågorna ”Önskar du en trygg boendesituation” kan ha misstolkats
vilket gör att vi i resultat och analys inte tar hänsyn till dessa svar.

- Enkäter i brukarstyrda brukarrevisioner har generellt som mål att vara mycket enkla
att förstå för den som deltar. MIA-projektets omfattning och komplexitet har dock
gjort det svårare för brukarrevisorerna att ta fram frågeställningar som för de svagaste
i målgruppen är lätta att förstå. Detta kan också sammantaget ha bidragit till bortfall
bland de som inte slutfört enkäten såväl som bortfall i enskilda frågor. Det här är inte
ovanligt vid brukarrevisioner i denna typ av målgrupp.

Avrapportering
Detta är den första rapporten (av två) och resultat för det första mättillfället avrapporteras till
projektledningen i augusti 2019. Slutrapport sker efter andra mättillfället senast i maj 2020.
De tre enkäterna är utformade så att frågeställningarna är gemensamma för de tre
delprojekten. Vi valde att istället för att göra tre olika enkäter göra en gemensam där vi lade in
frågor som vi sedan analyserat separat per projekt.
Denna rapports resultatdel delas in i två delar:
1. en gemensam del för samtliga projekt
2. en del för varje delprojekt

Efter denna rapport genomför projektledaren uppföljningsintervjuer. För att bäst välja
fördjupningsområden utformas intervjufrågor med revisorerna som referensgrupp och i
samråd med beställaren. Intervjuerna sker främst där det uppkommit frågor som behöver
undersökas ytterligare efter att enkäterna besvarats. Resultaten från intervjuerna redovisas
separat till projektledningen vid ett senare tillfälle.
Vi har i resultatet tydligt kunnat se särskilda projektåtskiljande faktorer som vi vill belysa, se
respektive delprojekt.
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När vi analyserat resultatet har det varit viktigt för oss att se det i ljuset av ett
brukarperspektiv. Det är brukarnas röst som vi ger utrymme till och resultatet kan därför inte
betraktas som en effektstudie för metoderna i sig.
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Resultatrapport – DEL 1, gemensam för samtliga delprojket
Om de svarande
I detta avsnitt redovisar vi de bakgrundsfrågor som vi ställt i enkäten. Med hjälp av dessa svar
kan vi göra korstabuleringar för att till exempel kunna se spridningen i svaren.
Kön
Av resultatet (n=112) framgår att gruppen svarande består av 71 kvinnor och 38 män. Tre
personer har uppgett att de har annan könsidentitet och tre personer har inte svarat på frågan.

Graf 1. Kön
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Ålder
Åldersfördelningen bland de svarande (n=113) samtliga delprojekt fördelar sig enligt
följande:

Graf 2. Ålder

16-29 år: 21 st. De representeras till en övervägande andel (17 st) från delprojektet MIA Östra
Södertörn och befinner sig på Stationen vilken är en särskild insats för unga vuxna.
30-44 år: 43 st.
45-55 år: 27 st.
56-65 år: 24 st.

Hemmavarande barn
40 brukare (34.8 %) av de svarande (n=115) har hemmavarande barn.

Sysselsättning innan MIA
Drygt hälften, 53,3% av de svarande (n=105) uppgav att de var sjukskrivna direkt före de
skrevs in i MIA-projektet. 16,2% uppgav att de hade annan sysselsättning eller arbetsträning
genom Arbetsförmedlingen eller kommunen. Övriga 26,7% (i grafen ”Annat”) i gruppen var
antingen öppet arbetslösa eller utförsäkrade. Fyra personer hade jobb på ordinarie
arbetsmarknaden, 3,8%.
18

Brukarrevision i MIA-projektet

Vad gjorde du innan du kom till MIA-projektet?

Arbetade i den vanliga arbetsmarknaden
Var sjukskriven
Hade annan sysselsättning eller arbetsträning genom Arbetsförmedlingen eller kommunen
Annat

Graf 3. Vad gjorde du innan du kom till MIA-projektet?

Hur kom du med i MIA
De flesta, 84,8%, av de svarande (n=112) hade hört talas om MIA-projektet genom sin
handläggare i någon av de myndigheter man varit i kontakt med. Det var också genom dessa
handläggare som man kommit med i projektet. Resten har fått information om MIA på andra
vägar såsom sjukgymnast, handledare, god man, jobbcenter etc.
En annan fråga rörde hur många som sökt själva till MIA: 7,1% av de svarande (n=113)
uppgav att de hade gjort en egen ansökan.

Kommentar:
Några iakttagelser som revisorsgruppen gjort efter inhämtning av enkäter är att det är:


Låg ålder i ÖS pga Stationen (målgrupp unga)



Något lägre svarsfrekvens i HBS (61%) tror vi beror på att personalen här inte i tid
lyckades nå ut till brukarna – de upplevde också att vi var sena att komma ut till
verksamheterna. (HBS var den sista av delprojketen som vi arbetade med och därför
börjar vi med dem nästa gång.)
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Vet du vad den metod du är i nu kallas?
63 brukare (n=111) vet inte vilken metod som brukaren är knuten till, det vill säga 57%. 43%
anger en metod. Emellertid har 8 av 63 (12,7%) svarat fel metod (en metod som inte finns i
den verksamhet där de är inskrivna). Därför bygger vi inte analysen på dessa siffror utan på
vår kontrollfråga om kontaktperson.
Vi kompletterade alltså med en fråga om kontaktperson för att på så sätt kunna spåra den
metod brukaren de facto befinner sig i. 106 personer svarade på frågan om närmaste
kontaktperson inom MIA-projektet, varav 29 brukare har svarat att deras närmaste kontakt är
med handläggare arbetsförmedlingen, KBT, sjukgymnaster, studie- och yrkesvägledare eller
sin ASF.
(7 personer kände inte till namnet på sin kontaktperson.)
Genom ovanstående mätning drar vi slutsatsen att 77 individer kan knytas till en specifik
metod:
21 Case Management
34 Boston
22 SE
Brukare kan ha flera kontaktpersoner och delta i flera metoder samtidigt. I de kommande tre
frågorna i rapporten - vad man fått stöd för i MIA-projketet, vad som betytt mest i MIAprojketet, och om metoderna i MIA motsvarar brukarnas förväntningar - utgår vi bara från de
77 som vi enligt ovan vi kan knyta till de enskilda metoderna.
I graferna 4, 5, 8 och 9 har vi korstabulerat frågorna med vilken metod brukarna ingår i. Att
antalet individer varierar beror på att vissa av brukarna som kan kopplas till respektive metod
avstått från att svara.
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Har du genom MIA-projektet fått stöd angående…
Har du genom MIA-projektet fått stöd angående...
(flera svarsalternativ kan anges)
… psykisk hälsa

2

… psykisk hälsa och NPF

8
1

… neuropsykiatriska funktionshinder

2

1

1
5

… fysisk och psykisk hälsa samt NPF

3

… fysisk och psykisk hälsa

2

1

5

4
4

… fysisk hälsa

6

12
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Boston (n=24)
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40%

CM (n=17)

2
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1
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Graf 4. Har du geonom MIA-projektet fått stöd angående?

Vi kan se att stödet till brukarna skiljer sig åt mellan de olika projekten. När vi korstabulerar
frågan med respektive metod ser vi skillnader mellan metoderna. Vi kan se att Case
Management har ett tydligt fokus till att ge stöd till brukare som uppbär psykisk ohälsa. Vi
kan också se att Bostonmodellen i högre grad än de andra två metoderna ger stöd till brukare
som har fysisk ohälsa. Metoden SE tycks ge ett högre stöd till brukare som har
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (I enkäten har vi skilt på frågan om psykiskt
mående och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att revisorsgruppen velat återspegla
ett behov av stöd för gruppen med NPF).
Det förhållandevis låga antalet svarande beror på att vi bara utgått ifrån de 77 personer som vi
kunnat knyta till en metod och deras svar. Av dessa har inte alla svarat på frågan om vad man
fått stöd för i MIA.
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Vad har betytt mest för dig i MIA-projeketet?

Graf 5. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Uppdelat efter metod.
Uppdelning per metod. Grafen visar skillnaden mellan brukarnas synpunkter på vad som betytt mest i MIA uppdelat per
metod. För att kunna jämföra resultaten har vi gjort en viktning av antalet svarande.

Den här frågan visar på specifika skillnader mellan metoderna. CM har ett tydligt starkare
utfall på betydelsen för kartläggning av behov, behov av att bryta isolering, framtidtro och
hopp liksom struktur i vardagen jämfört med de två andra metoderna. Bostonmodellen tycks
ha särskild betydelse när det gäller brukarnas behov av förbättrad hälsa, kontakt med arbetseller kurskamrater samt social gemenskap.
Vi kan se att SE har mycket lägre generellt utfall i jämförelse med de två andra metoderna.
Det är viktigt att framhålla att i delprojektet MIA Huddinge Botkyrka Salem så används SE
som ett komplement till CM vilket gör att kombinationen av metoderna SE och CM täcker in
stora delar av brukarnas behov. SE har högst utfall (36%) i betydelsen för brukarna i
kontakten med arbetsmarknaden. Den låga procenten tycker vi ändå är anmärkningsvärt låg
med tanke på metodens syfte.
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Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet?
(fler svarsalternativ kan anges)
S-tälje

Ösö

HBS

Kartläggning av mina behov.
Ekonomisk trygghet.

70%
60%
50%

Att bryta isolering.

40%
30%

Arbets- eller kurskamrater.

Framtidstro och hopp.

20%
10%
Förbättrad hälsa.

Struktur i vardagen.

0%

Mer delaktighet i samhällslivet.

Social gemenskap.

Nya kunskaper och färdigheter.

Känslan av att vara betydelsefull.

Kontakt med arbetsmarknaden.

Graf 6. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Uppdelat efter delprojekt.
Uppdelning per delprojekt. Även den här grafen visar skillnaden mellan brukarnas synpunkter på vad som betytt mest i MIA.
Skillnaden mot den förra grafen är att urvalet här är samtliga brukare i respektive delprojekt. Grafen kan alltså inte jämföras helt
med den förra grafen som visar resultat utifrån repektive metod istället för delprojekt. För att kunna jämföra resultaten har vi
gjort en viktning av antalet svarande.

I grafen ovan har vi valt att jämföra respektive delprojekt med varandra när det gäller frågan
om MIA-projektets betydelse för individen. I MIA Södertälje är att bryta isolering, social
gemenskap samt förbättrad hälsa viktiga faktorer för brukarna. I MIA Östra Södertörn är att
bryta isolering (viktigast), struktur i vardagen samt känslan av att vara betydelsefull viktiga
faktorer för brukarna. I MIA Huddinge Botkyrka Salem är behovet av kartläggning,
framtidstro och hopp samt kontakten med arbetsmarknaden av särskild betydelse för
brukarna.
Kommentar: Här kan vi tydligt se att respektive delprojekt matchar projektens syften väl. Vi
tycker att dock att det är anmärkningsvärt låga siffror när det handlar om delaktighet i
samhället, och något att följa upp för MIA:s ledning liksom för revisionsgruppen att titta
närmare på i de kommande intervjuerna. Kan det till exempel handla om att man är nyanländ?
Bara ett av projekten av sticker ut när det gäller att ge bättre hälsa, Södertälje, vilket vi antar
beror på deras hälsokurser. Kan hälsokurser införas i de två andra projketen? Kontakter med
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arbets- eller kurskamrater ligger lågt på alla delprojekten; kan detta bero på att man inte ser
sina deltagarkamrater som arbets-eller kurskamrater eller att man inte har kontakt med andra
brukare i MIA då man arbetar utspritt? Vi får titta vidare på detta i nästa revisionsmätning och
ställa fler frågor om detta då.

Graf 7. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Uppdelat efter kön.
Uppdelning per kön. Grafen visar vad deltagrana ansett vara mest betydelsefullt i MIA-projketet uppdelat mellan kvinnor och
män. Bara 3 personer har uppgett annan könsidentitet och när vi titta på deras svar så avviker de inte från denna bild varför vi
valt att inte särredovisa dem. För att kunna jämföra resultaten har vi däremot gjort en viktning av antalet svarande.

Vid en jämförelse mellan kvinnor och män så ser vi att MIA-projekten tycks ha en något
större betydelse för män än för kvinnor. För män är faktorn att få struktur i vardagen och att
bryta isolering viktiga. För både män och kvinnor har arbetskamrater, mer delaktighet i
samhället och ekonomisk trygghet ganska låg betydelse.
Kommentar: MIA-projketet kan inte sägas ge arbetskamrater i vanlig mening, inte heller
ekonomisk trygghet (inte så länge som man befinner sig i projektet, då målet är ett jobb
istället för bidrag).
Bara 32% av männen och 25% av kvinnorna anser att MIA-projektet ger mer delaktighet i
samhället. Det är ingen stor skillnad mellan män och kvinnor, men det är en låg siffra med
tanke på projktens syfte.
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Kommentar: Att vi främst ser skillnader när det gäller brukarnas stöd till struktur i vardagen
(män), och att bryta isolering (män) ser vi som värt att notera. Vi ser bara en marginell
skillnad när det gäller möjlighet att komma ut i samhället (liten övervikt män).

Vad har varit sämst i MIA-projeketet?
Av resultatet (n=96) på den här specifika frågan är det så mycket som en fjärdedel som
upplever att MIA har för kort projekttid. Vi ser vidare ett tydligt mönster i hela
enkätmaterialet att tiden i MIA-projektet upplevs som för kort.
I de öppna svaren uttrycks också känslor av att hänga i luften när brukarna inte riktigt vet vad
som händer och ibland att det också saknas realistiska målsättningar.
Exempel på det senaste:
” Att jag anstränger mig gör mig sämre i flera dagar, ibland veckor”
Man uttrycker ibland också upplevelser av att inte bli lyssnad till och att det är viktigt att den
kontinuerliga kontakten med casemanagern eller samordnaren inte bryts över projekttiden.
Brukare klagar också på en del betungande pappersarbete, ibland förekommer kommentarer
om att personalen kan vara svår att få tag på, att inbokade möten inte blir av och att det saknas
tid för uppföljning av brukarnas målsättningar. De här frågorna kan vi inte knyta till något
speciellt delprojekt. Det är individuella ståndpunkter som vi tycker är viktiga att lyfta för
beskrivning av helheten.
Hur många tycker då att det är bra i MIA? Det finns ett en ganska stor grupp på den öppna
frågan om vad som varit sämst i MIA som inte tycker att det finns något alls att lyfta - de
svarar att de inte kommer på något som varit sämst.
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Vilket är ditt mål i MIA-projektet?

De svarande (n=106) under denna fråga har vi valt att redovisa i denna del av rapporten trots
att beskrivningen är indelad i respektive delprojekt. Detta för att ge en bra bild: vi har gjort en
innehållsanalys för vart och ett av delprojekten – sammantaget framträder en bild av MIA
som helhet.
Gemensamt kan sägas att brukarna generellt uttrycker hopp om att få praktikplats,
arbetsträning eller vanligt jobb som gör att man blir självsförsörjande.
Innehållsanalys per delprojekt:
De svarande (n=35) i MIA Östra Södertörn har en tydlig målsättning att överkomma
kognitiva svårigheter, till exempel att komma igång med rutiner, att må bättre, hitta mening i
vardagen och få en bättre självkänsla. Samtidigt uttrycks också en klar och tydlig målsättning
att få praktik, offentligt skyddad anställning eller ett vanligt jobb och därmed bli
självförsörjande. Det uttrycks också en önskan om att få hjälp med samordnade insatser.
Svaren från brukarna i MIA Östra Södertörn skiljer sig i jämförelse med svaren vi fått från
MIA Huddinge Botkyrka Salem (n=34). Deras målsättningar går tydligt att koppla till begrepp
som arbetsträning, arbetsanpassning och arbetsförmågebedömning. Även här uttrycks en
önskan om att hitta arbetsplatser för arbetsträning, prakitkplatser eller ett vanligt jobb som gör
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brukaren självförsörjande. Att veta hur mycket brukaren klarar av utifrån sin förmåga samt att
hitta arbetsplatser där hen blir accepterad ses som viktigt.
I Södertälje (n=37) får vi lite mera varierade svar. Gemensamt för dessa svar är att
målsättningarna är kopplade till både fysisk och psykisk hälsa som till exempel att ha god
kontakt med hälso- och sjukvården. Även här går svaren lätt att koppla ihop med begreppen
arbetsförmågebedömning, arbetsträning och arbetsanpassning men vi kan också se att
brukarna har en tydlig målsättning med fysisk rehabilitering. I denna grupp uttrycks också en
vilja att få praktik eller jobb som leder till självförsörjning men också att få hjälp med
kontakter med hälso- och sjukvård.

Vad hade du för förväntningar när du började i MIA-projektet?
Även i denna fråga bygger vi helhetsanlaysen på att redogöra för delprojekten - vi har gjort
en innehållsanalys av respektive delprojekt i dessa öppna frågor. Vi kan i svaren på frågan om
förväntningar (n=105) se att information om MIA-projektet inte nått fram till brukaren så att
hen kunnat bilda sig en uppfattning om vad det innebär för hens del. Svaren ger också en bild
av att man inte alltid vetat vad MIA är när man börjat i projektet. Det kan ha bidragit till
brukarnas förhållandevis låga förväntan på MIA-projektet, vilket är en annan slutsats av
innehållsalysen.
Brukare i MIA Huddinge Botkyrka Salem hade en konkret förväntan att insatsen skulle leda
till arbete. I MIA Östra Södertörn handlade svaren mer allmänt om att komma igång, komma
ut och gå vidare. Detta finns ocskå i svaren från MIA Södertälje, men brukarna här uttrycker
ännu mer generella önskemål som att ”komma ut på en aktivitet”, ”få hjälp med arbete”,
”komma igång”, ”börja ett nytt liv” och ”komma vidare framåt”. Att träffa människor och få
hjälp till olika saker eller hjälp att ”komma tillbaka” verkar också vara viktigt för brukarna i
den gruppen.
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Motsvarar metoden i MIA-projektet dina förväntningar?

Motsvarar metoden i projektet dina
förväntningar?
2
7

3

7
5

24
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CM (N=21)
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BOSTON (N=33)
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Delvis

SE (N=22)

Nej

Graf 8. Motsvarar metoden i projektet dina förväntningar? Uppdelat efter metod.

Vid en första anblick av resultatet så skulle man kunna tro att svaren bland de som svarat
”Nej” är negativt men i själva verket så kan vi se att flera av dessa menar att metoden
överträffat brukarens förväntningar.
”De har gjort mer än jag trodde de kunde under denna tid. Fixat arbetsträning, hjälper mig
söka boende, följer med på möten etc.” (SE)
Kommentar: Svaren i denna fråga kan tyda på att metoderna överträffat brukarnas
förväntningar. När vi jämför svaren med frågan om vilka förväntningar brukarna hade så ser
vi dock att brukarna hade väldigt låga förväntningar på MIA-projektet redan i inledningskedet
av insatsen.
I svarsalternativet ”Delvis” uttrycker brukarna en hel del tveksamheter. För metoden Case
Management uttrycks farhågor vad som händer efter CM insatsen – vem tar vid därefter och
hur skapas ett förtroende till den personen.
”När delen med CM tar slut har jag ingen person med helhetsperspektiv som stöd och hjälp
under resten av projektet. Den rollen övertas ju delvis av min handläggare på
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Försäkringskassan, men jag känner inte att jag kan vara helt säker på att hen alltid har mitt
bästa för ögonen.” (CM)
Andra svar om CM är att tiden är för kort, en önskan om mer kartläggning kopplas till
brukarens individuella målsättning samt en önskan att insatsen ska leda till arbete.
”Som sagt. Peronalen underbar som tar sitt jobb på allvar – men tror att för många – liksom
för mig är behandlingstiden alldeles för kort.” (CM)
”Insatsen är bra men tidsbegränsningen borde tas bort för en del behöver insatsen längre tid
och andra kanske behöver den en kortare tid.” (CM)
”trodde på mer kartläggning och resultat som belyste mina mål” (CM)
”Trodde mer att de kunde hjälpa till med anställning” (CM)
För metoden Boston uttrycker brukare att det tar för lång tid innan man får rätt stöd och hjälp,
en önskan om att få hjälp utifrån individuella behov samt att insatsen bör leda till praktik eller
jobb.
”Verksamheten liknar arbetssättet som Arbetsförmedlingen har. Det tar väldigt lång tid
innan man får rätt stöd och hjälp.” (Boston)
”Jag trodde delvis att MIA-projektet kunde öppna fler dörrar såsom tex. arbetsterapeut”
(Boston)
”Samordning med kontakter och jobb/praktik borde varit det primära” (Boston)
I metoden SE anser brukarna att tiden i insatsen är för kort.
”Jag trodde att jag skulle ha kommit längre än vad jag har gjort efter ett års tid” (SE)
Kommentar: vid en närmare granskning av de öppna svaren i denna fråga i sin helhet ser vi
genomgående att brukarna anser att inskrivningstiden i MIA-projektet inte är anpassad till
individens förutsättningar. Vi ser också att brukarna saknar helhetsperspektiv när tiden i
projektet är avslutad, samt att det saknar koppling mellan kartläggning, mål och resultat (inte
minst när det gäller huvudmålet att bli sjävförsörjande genom jobb). Det faller sig naturligt att
brukarnas förväntan på metoderna överträffas då brukarna också visat att de inte hade några
direkta förväntningar på MIA-projektet (jämför gärna svaren i föregående avsnitt). Det är
särskilt angeläget att projektledningen anpassar metoderna och projekttiden utifrån individens
förutsättningar och att insatserna faktiskt leder till riktiga jobb.
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Hur upplever du dina chanser att få arbete eller att börja studera
efter MIA-projektet?
Hur upplever du dina chanser att få arbete eller börja studera
efter MIA-projektet?
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Graf 9. Hur upplever du dina chanser att få arbete eller börja studera efter MIA-projektet? Uppdelat efter metod.

I redovisningen av det här svaret tar vi med samtliga svarande (n=110), även de individer som
vi inte har kunnat koppla till någon av de tre metoderna. Att hela 64,5 % svarat mycket bra
eller bra är ett glädjande resultat som vi ser som en bra grund för att fortsätta att utveckla
metodarbetet i MIA för denna målgrupp. Vi kan sammantaget se att Boston, SE och CM ger
goda förhoppningar till chansen att få jobb. Brukare i metoden SE tycks lägga en högre vikt
vid att det är mycket bra chanser till jobb medan brukare i CM betonar att chanserna är bra
men inte mycket bra.
I gruppen övriga ser vi att brukarna skattar chanserna att få jobb eller studera högre (”Mycket
bra” och ”Bra”) än de brukare som vi kunnat koppla till en metod. Detta kan bero på att
gruppen övriga också representerar brukare som var i arbetsintergrerande insatser eller hade
angett studie- och yrkesvägledare som kontaktperson.
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Vad är hindret?
För de som svarat ”Mindre bra” eller ”Dåligt” på frågan om chansen att få arbete eller börja
studera efter MIA, ville vi få en förklaring till vad som är hindret. Svaren på varför en andel
inte är nöjda hittar vi under många frågor i enkäten. Bland annat har vi tidigare beskrivit
uppfattningen att tiden kan vara för kort.
I resultaten kan vi vidare se en variation i svaren mellan de olika metoderna. Vi gjorde en
innehållanalys av de öppna svaren i denna fråga och såg två mönster: metoderna kan ha för
högt ställda mål respektive en upplevelse av brist på egen förmåga. Vi redovisar metod för
metod och inte varje delprojekt då underlaget är för litet (37 öppna svar). Vi har istället delat
upp svaren enligt mönstren vi såg och även lagt till ”annan orsak”.
Metoderna kan ha för högt ställd mål
Vid en sammavägning av svaren i metoderna CM och SE ser vi en tydlig tendens att
metodernas mål är för högt satta i förhållande till brukarnas uppfattning av sin egen förmåga.
Exempel:
”Jag ser det som svårt att jag har kapacitet för arbete eller studier efter projektets slut”
”Jag uppnår inte målet på två månader som är kvar av projektet”
”Det är omöjligt att bedöma om min hälsa har förbättrats vid projektets slut”
Kommentar: Detta väcker vidare frågeställningar som vi skulle kunna belysa i en fördjupad
intervju. Hur är brukarna medvetna om sin arbetsförmåga kopplad till just de individuellt
ställda målen? Är det självkänslan som är låg hos brukarna som gör att målen upplevs just för
höga? På vilket sätt kan man i metoderna bidra till att målen anpassas för individerna?
Upplevelse av brist på egen förmåga
I CM och Boston uttalar sig brukarna medvetet om sin egen brist på förmåga. Ork, ålder och
värk är återkommande i svaren.
I Boston ser vi svar som är direkt kopplade till individens egen hälsa: Brukare i
Bostonmodellen kopplar bristen på förmåga mera till fysisk hälsa än brukarna i de andra
metoderna. Boston har haft en hälsoinriktad verksamhet som kan ha bidragit till svaren i
denna del.
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Det finns i SE brukare som känner att arbetsgivare inte vill anställa någon som har en
sjukdomsproblematik.
Exempel:
”Jag hade inte en fysisk eller psykisk förmåga att ens komma på studiebesök på en
arbetsträningsplats.”
”Vet ej med vad (inget erbjudande) och klarar ej av en längre tid på schema. Kraft tar slut.”
Annan orsak utanför MIA
Det finns brukare som beskriver att man inte kan påverka sin situation i mötet med till
exempel socialtjänsten och försäkringskassan eller att boendesituationen påverkar möjligheten
att nå sitt mål. Vi har inte ställt den frågan specifikt, varför det intressanta är att denna typ av
svar ändå dyker upp. Det ligger också i paritet med de erfarenheter vi har i våra medlemsled
där framför allt försäkringskassan får stark kritik (avgörande i de flesta fall). Vi lyfter frågan i
de fördjupade intervjuerna då vi tycker att det är intressant att förstå varför denna kritik
uppstår.

Känner du att du får delta i MIA-projektet på lika villkor som de andra brukarna?
En stor majoritet av de svarande (n=104) anser sig vara i MIA-projektet på lika villkor som
andra, vilket är mycket bra. Men, att 7 personer (6,7%) har svarat ”Nej” tycker vi ändå är
viktigt att uppmärksamma, då frågan handlar om utanförskap vilket kan vara en starkt
begränsande faktor för att utvecklas i projektet. Någon brukare har uttryckt att man som
brukare vill känna igen sig bland andra brukare, att man inte vet vad andra gör och att andra
bestämmer åt en.
Exempel:
”Som funktionsnedsatt vill man helst ha liknande brukare i projektet man deltar i.”
”För att mina språkkunskaper är svaga och mitt hälsotillstånd är dåligt.”
Kommentar: En stor majoritet säger ja, de får delta på lika vilkor – vilket är bra! Vi har
konstaterat att möjligheten att välja metod inte verkar finnas i MIA-projektet. I praktiken
innebär det att brukare som har andra behov än vad metoden kan möta upp med inte kan
tillgodoses.
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Vårt förslag: Vi tänker att om projektet anpassar metoden efter brukaren så ger det lika
villkor för varje enskild brukare och risken för utanförskap minskar. Här skulle det vara
intressant att som revisorer få en bredare förståelse för hur projektledningen tänker om
möjligheten att göra individuella anpassningar oavsett var man bor.
Möjligheten att öka träffsäkerheten i insatsen skulle också öka om brukaren kan påverka
valet av metod. Vi bör notera att man inte känner till de metoder som finns på andra orter i
MIA, vilket per definition minskar tillgängligheten till en metod man kanske hellre skulle vilja
ha.
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Resultat i delprojektet MIA Södertälje
Bakgrundsfakta
I delprojektet har 38 brukare svarat på frågorna, av dessa är 60% kvinnor och 40% män. Ingen har
uppgett annan könsidentitet.
När det gäller åldersfördelningen så återfinns ingen brukare i gruppen 16-29 år.

Graf 10. Ålder. Delprojekt Södertälje.

Bemötande
I detta frågeområde berör vi frågor som handlar om mötet med personalen och brukarnas
upplevelse av trygghet i projektet.
Överlag är brukarna mycket nöjda och positiva till det bemötande som de får av personalen i
MIA Södertälje (72% Mycket bra, 25% Bra, 3% Mindre bra 0% Dåligt). Brukarnas första
intryck i kontakten med personalen är mycket bra och och de upplever att de blir lyssnade på
och tagna på allvar.
Vi har ställt en fråga om brukarna möter fördomar hos personalen. 10,5% (n=38) har svarat ja
men vi har inte fått något öppet svar på varför.
Kommentar: Vi tror att detta är en av de frågor som vi behöver fördjupa oss vidare i
intervjuer med brukarna. Alla är väl överens om att det ska vara nolltollerans mot fördomar,
frågan är hur man ska nå dit? Förslag på åtgärd kan vara att avsätta tid för att diskutera
värdegrund med personalen (sätta policy om det inte redan är gjort), där nyckelord som
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öppenhet, rättvisa och brukarnas möjlighet att kunna påverka kan diskuteras. Ett annat
praktiskt förslag (om det inte redan finns) är möjligheten för brukarna att ge input genom en
anonym låda.
18% av brukarna (n=39) upplever att de inte känner sig trygga i MIA-projektet. En förklaring
som brukarna ger är att det finns en oro om vad som händer efter MIA-projektet när brukaren
närmar sig slutet i projektet.
Exempel på citat:
”Mer info-. om EFTER detta. Vad händer? Min och andras möjligheter till förbättring FÖR
oss.”
”att jag inte helt greppar händelseförloppet […] då min samordnare hintat om att det
troligen är snart slut för mig”
Kommentar: Vi undrar därför hur uppföljningsmötena med brukaren fungerar. Ett sätt att
skapa bättre trygghet skulle kunna vara att personalen pratar med brukaren och tillsammans
med brukaren planerar för vad som ska hända i framtiden även efter projekttidens slut. Vi tror
att det skulle stärka brukaren att känna sig tryggare i MIA projektet när det finns
uppföljningsmöten som är kopplade till en planering inför framtiden.

Tillgänglighet
I detta tema har vi ställt frågor om samordning, tempo och brukarens rättigheter samt om
deltagande sker på lika villkor som andra brukare.
16,67% (n=36) menar att man inte känner till sina rättigheter i MIA-projektet. Vi tycker att
det är angeläget att delprojektet förtydligar eller tar fram en rutin (om det inte redan finns) där
information om brukarnas rättigheter framgår.
I frågan om samordning kan vi konstatera att brukarna är nöjda (över 78% av brukarna, n=37)
med undantag för någon enskild som svarat att samordning inte fungerar. Bland de som svarat
”Vet ej” eller ”Nej” visar de flesta öppna svaren att det inte finns något behov av samordning
för just dessa brukare. Nedan beskriver vi dock ett exempel som dock tydligt visar på att
samordning saknas.
”Jag har behov att ha någon som kan hjälpa mig med alla kontakter, men har inte fått det”
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Nästa exempel på citat visar dock på att samordning fungerar.
”Jag kan göra det själv. Hon [samordnaren] hjälper till som stöd och finns med mig och
säger till mig om jag har missat något.”
Kommentar: I andra frågor i enkäten förekommer dock svar som tyder på behov av
samordning t.ex. att det saknas resurser eller att man behöver få hjälp till kontakt med någon
vilket ändå får oss att undra över om funktionen samordning behvöver förbättras.
Diskussionen i gruppen är om om brukarna kan ha missförstått den samordnande rollen och
hur kontakten med myndigheter ska se ut? Frågor i en fördjupande intervju skulle kanske
kunna belysa vad som eventuellt brister.
18,9% av brukarna (n=37) upplever att tempot antingen går för långsamt eller att det går för
fort (de flesta tycker att det går för långsamt). Revisorsgruppen tolkade först det här som att
personalen inte lyssnar på de enskilda brukarnas behov. Men mot bakgrund av att svaren på
frågorna om bemötande varit väldigt positiva så kan svaret på denna fråga ses som
motsägelsefull.
Slutsatsen efter våra diskussioner blev att vi undrar om dessa svar inte snarare är en signal på
att personalen inte inom den anmodade projekttiden för de enskilda brukarna haft möjlighet
att lyssna på och därmed inte heller kunnat individanpassa insatserna. Vi tycker att det är
viktigt att alla upplever en tillfredsställelse i tempot. Ett individanpassat tempo kan också
utgöra en nyckel till förbättrad hälsa. Vårt förslag är därför att MIA-projektet tar fram en
policy som säkerställer att brukarnas tempo individanpassas.
(Vi ser att denna fråga är komplex och har valt att ge en bild av svaren i en särskild bilaga, där
citat från brukare i hela projektet kan läsas som underlag för analys, Bilaga 5.)

Mål – en fråga om tillgänglighet
I del 1 konstaterade vi att upplevelsen av möjligheten att få ett jobb eller att börja studera är
tätt sammankopplad med brukarnas egna förmåga i relation till den individuella
målsättningen.
I MIA Södertälje svarar 25% av brukarna (n=40) att målen delvis eller inte alls är anpassade
efter deras behov. När vi frågat varför så har vi fått svar att individens behov är betydligt
större och mer omfattande och att en annan insats är mer lämplig och att projektet inte är
tillräckligt handikappanpassat.
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Exempel:
”Mina behov är större och mer omfattande därav blir det [annan] insats […] framöver”
”Mitt mål är främst nu tryggt stabilt boende. Det är en förutsättning för återhämtning för
mig. I den boendekris jag är i nu, är jag osäker om MIAs mål går att match min situation”
”Inte alla projekt som är handikappanpassade”
”min ersättning räcker inte till”
”hälsa och språket”
Nästa graf visar vad brukarna tyckt varit mest betydelsefullt i MIA, resulatetn här ser vi
rimmar med deras mål. På frågan om vad som betytt mest för brukarna i MIA-projektet ser vi
mycket intressanta skillnader i svaren mellan kvinnor och män. Det verkar som att män ser att
MIA-projektet i Södertälje har haft en klart större betydelse än för kvinnor på de flesta
områdena som vi frågat om. Vi kan dock se att kvinnor såväl som män svarat ganska lika när
det gäller betydelsen av förbättrad hälsa (något högre betydelse för kvinnor), arbets- eller
kurskamrater samt ekonomisk trygghet.

Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet?
MIA Södertälje
Kvinnor

Ekonomisk trygghet.
Mer delaktighet i
samhällslivet.

Arbets- eller kurskamrater.

Män

Att bryta isolering.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kontakt med
arbetsmarknaden.

Kartläggning av mina behov.

Framtidstro och hopp.

Social gemenskap.

Känslan av att vara
betydelsefull.

Nya kunskaper och
färdigheter.

Förbättrad hälsa.
Struktur i vardagen.

Graf 11. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Delprojekt Södertälje.
Grafen visar vad brukarna i Södertälje ansett vara mest betydelsefullt i MIA-projketet uppdelat mellan kvinnor och män. För att
kunna jämföra resultaten har vi däremot gjort en viktning av antalet svarande.
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En särskilt intressant skillnad mellan kvinnor och män som vi ser är synen på betydelsen av
kontakten med arbetsmarknaden. Här finner vi en markant skillnad där kvinnor i mycket låg
grad (9%) bedömmer kontakten med arbetsmarknaden som betydelsefull (jämfört med män
47%).
Kommentar: Vi tänker att mål är nära sammankopplat med tillgänglighet och vi undrar
därför över hur tillgängligt MIA-projektet i Södertälje är för gruppen kvinnor särskilt när det
gäller kontakten med arbetsmarknaden? Här använder man Bostonmetoden. Utfallet när vi
tittat på denna metod på både män och kvinnor visar mindre fokus på att komma i jobb och
mer fokus på faktorer som gemenskap, bryta isolering och hälsa. När det kommer till
kvinnorna är det väldigt få kvinnor som uppger att metoden betytt mycket (mest) när det
gäller att komma närmare arbetsmarknaden. Det är en fråga som vi hoppas att MIA-ledningen
ska titta närmare på. Den horisontella principen om jämställdhet i MIA rimmar inte med detta
resultat.

Inflytande – också en fråga om tillgänglighet
Vi har ställt frågor om brukarnas möjligheter att påverka sin situation samt om brukarna
behandlas jämlikt i MIA-projektet.
I Södertäle kan vi se att en viss form av maktlöshet avspeglas i svaren. 18,4% av brukarna
(n=38) svarar att de inte kan påverka sin planering av aktiviteter inom MIA-projeketet. 19,4%
av brukarna (n=36) säger att de inte kan planera sin framtid med arbete eller studier. 10% av
brukarna (n=40) menar att de inte kan framföra sina synpunkter till personalen. I de skriftliga
svaren framkommer en hopplöshet där faktorer utanför de själva styr, t.ex. att man känt sig
påverkad att gå i en viss riktning eller att brukarna kan uppleva en dragkamp mellan läkare
och Försäkringskassan i synen på brukarens arbetsförmåga.
Exempel:
”ingen möjlighet att prata om studier för att dom vill ha mig i arbete”
”jag har fyra olika läkare som har intygat att jag inte har någon arbetsförmåga, men
försäkringskassan har en annan synpunkt på detta”
”mitt fall ramlar mellan stolarn om vem som är skyldig att hjälpa – MIA eller
försäkringskassan”
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Kommentar: Vi ser detta sammantaget som ett uttryck för att brukarna inte till fullo kan
påverka sin situation och att det finns brukare som bär på en känsla av tvång att vara inskriven
i MIA Södertälje. Detta kan vi också själva bekräfta då projektledningen i Södertälje talat om
att klienterna i Ekonomiskt Bistånd hänvisas till MIA-projektet vilket i verkligheten innebär
att ekonomiskt bistånd villkoras med brukarnas egen aktivering i projektet. Vi anser att
projekt av detta slag helt och hållet ska bygga på frivillighet och inte frivilligt tvång. Vi menar
därför att det krävs ett gränsöverskridande samarbete inom kommunen för att undivka att
brukarna i MIA-projektet bygger murar av misstro vilket kan förstärka känslan av att falla
mellan stolarna. Vårt förslag är därför att bygga gränsöverskridande forum där brukarnas
synpunkter kan fångas upp, utvecklas och tas tillvara på.
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Resultat i delprojekt MIA Östra Södertörn
Bakgrundsfakta
I delprojektet har 40 brukare svarat på frågorna, av dessa är 64% kvinnor och 31% män. 5% har
uppgett annan könsidentitet. Åldersfördelningen ser vi i följande graf.

Graf 12. Åldersfördelning. Delprojekt Östra Södertörn.

Innan vi går in på resultaten i varje tema så är det värt att notera att i delprojektet MIA Östra
Södertörn är en övervägande andel förhållandevis unga. 42,5% av brukarna (n=40) är under
30 år. 35% av brukarna (n=40) är i åldern 30-44 år. Det betyder sammantaget att närmare
78% av brukarna är under 45 år.
Det är också värt att notera att över hälften av brukarna, 43,8% (n=40), kände till vilken
metod man var kopplad till. Alla brukare som kände till en metod som ryms inom
delprojektet.

Bemötande
I detta tema berör vi frågor som handlar om mötet med personalen och brukarnas upplevlese
av trygghet i projektet.
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Vi kan se att bemötandet överlag är mycket bra (80% Mycket bra, 20% Bra, 0% Mindre bra
0% Dåligt). Det finns dock en liten skillnad på att bli lyssnad på och tagen på allvar. 10% av
brukarna (n=40) upplever sig inte bli tagna på allvar.
I Östra Södertörn har bara en brukare svarat ja på frågan om hen möter fördomar i MIA
(personen upplever fördom p g a sin ålder).
Kommentar: Vi menar att alla brukare bör känna sig tagna på allvar, sedda och bekräftade.
Ett förslag att titta närmare på är hur kommunikationen fungerar i MIA-projektet Östra
Södertörn. Alla är väl överens om att det ska vara nolltollerans mot fördomar, frågan är hur
man ska nå dit? Förslag på åtgärd kan vara att avsätta tid för att diskutera värdegrund med
personalen (sätta policy om det inte redan är gjort), där nyckelord som öppenhet, rättvisa och
brukarnas möjlighet att kunna påverka kan diskuteras. Ett annat praktiskt förslag (om det inte
redan finns) är möjligheten för brukarna att ge input genom en anonym låda.
20% av brukarna (n=40) upplever sig delvis trygga i MIA Östra Södertörn. Brukarnas oro är
direkt kopplad till CM:s funktion. CM har en viktig betydelse och brukarna uttrycker att det är
alldeles för lite tid med CM. Det är viktigt för deltagarana att CM följer med hela tiden under
brukarens inskrivningstid i projektet.
Exempel:
”känner mig ändå lätt handikappad i de flesta så kallade offentliga sammanhang utan
stödjande person”
”Längre tid med case managern. 3 månader är för kort tid.”
”Att Case Managern följer med genom hela projektet”
Otrygghet kan också vara grundat i otydligt formulerade mål då brukaren inte vet vart
planeringen leder någonstans. En av brukarna uttrycker:
”vet ej vart det leder… mål”
Många anser också att tiden är för kort för att delta i projektet vilket också skapar oro hos
brukarna. Denna upplevelse återkommer i hela enkätmaterialet och på det sätt invändningen
har uttryckts kan vi inte se att upplevelsen beror på hur länge brukaren varit inskriven i MIA.
Kommentar: Vi förstår att en kort period med CM ska hjälpa individen mot ett självständigt
liv. Vi tycker dock att tiden med CM är för kort då tid för brukarna är ett centralt perspektiv.
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Vårt förslag är att så långt som möjligt göra individanpassade lösningar där brukarens behov
av CM tillgodoses. Vi tänker också att täta kontinuerliga uppföljningsmöten har betydelse för
brukarna att stärkas till ett självständigt liv.

Tillgänglighet
21,1% (n=39) menar att man inte känner till sina rättigheter i MIA-projektet.
Kommentar: Vi tycker att det är angeläget att delprojektet förtydligar eller tar fram en rutin
där information om brukarnas rättigheter framgår.

20,5% av brukarna (n=39) säger att de inte har någon som de kan vända sig till i MIAprojektet om man behöver extra hjälp.
Kommentar: Vi menar att resultatet är ett bevis på att MIA-projektet inte uppfyller behovet
av stöd. Vi föreslår därför att MIA-projektet säkerställer att varje brukare inom MIA ska
kunna veta vart man ska vända sig när behov uppkommer.
På frågan om brukarna fått hjälp att samordna sina kontakter med myndigheter svarar 27,5%
(n=40) nej eller att de inte vet om de får hjälp med samordning. Av de som har svarat ”Nej”
eller ”Vet ej” är det 4 brukare som uppgett att de har en CM tilldelad. På frågan vad som inte
fungerar uppger två av brukarna följande:
”får fixa allt själv”
”Socialtjänsten samarbetar inte och [kommunen] verkar inte veta vad MIA-projektet är”

18% av brukarna (n=39) upplever att tempot antingen går för långsamt eller att det går för fort
(hälften tycker att det går för fort, hälften tycker att det går för långsamt)
Kommentar: Revisorsgruppen tolkade först svaren som att personalen inte lyssnar på de
enskilda brukares behov men mot bakgrund av att svaren på frågorna om bemötande varit
väldigt positiva så kan svaret på denna fråga ses som motsägelsefullt. Slutsatsen efter våra
diskussioner blev att vi undrar om dessa svar inte snarare är en signal på bristande tid. Därför
tror vi att det är viktigt att personalen får möjligheter att tillgodose brukarnas individuella
behov på ett sätt som kanske inte fungerar med nuvarande tidsbesgränsingar. Vi tycker att det
är viktigt att alla upplever en tillfredsställelse i tempot. Ett individanpasst tempo kan också
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utgöra en nyckel till förbättrad hälsa. Vårt förslag är därför att MIA-projektet tar fram en
policy som säkerställer att brukarnas tempo individanpassas.
(Vi ser att denna fråga är komplex och har valt att ge en bild av svaren i en särskild bilaga, där
citat från brukare i hela projektet kan läsas som underlag för analys, Bilaga 5.)

23% av brukarna (n=39) uppger att de inte till fullo får den hjälp de behöver. Bland de som
har angett vad som saknas kan vi skönja en ton av uppgivenhet. Att få mer tid med CM är
central för att det ska fungera för brukaren men också att planeringen blir tydligare
tillsammans med brukaren när det gäller praktik, att söka arbete men också att få bättre hjälp
med samordning med andra myndigheter.
Exempel på citat:
”så fort tiden med case managern är slut har du absolut INGEN som hjälper dig utan du får
klara dig själv”
”när delen med case manager är över har jag inte längre det stödet inom MIA-projektet. Jag
har inte längre någon som kan samordna med myndigheter eller sjukvård”
”hade behövt mer tid om tiden funnits hade jag förmodligen fått den hjälp jag behöver”
”dom hittar inte något jobb som passar mig”
Kommentar: Det är viktigt att fundera över vad som händer efter projekttidens slut eller om
brukaren inte passar in och avslutas i förtid. Vi tror att CM är en viktig länk i samband med
avslut av brukare som inte går vidare till arbete- eller studier och föreslår därför att tiden med
CM hålls flexibel utifrån brukarens egna förutsättningar. Vi tycker att frågor som dessa är
viktiga och föreslår därför att dessa lyfts till projekt- och personalmöten.

Mål – en fråga om tillgänglighet
I del 1 konstaterade vi att upplevelsen av möjligheten att få ett jobb eller börja studera är tätt
sammankopplad med brukarnas egna förmåga i relation till den individuella målsättningen.
I MIA Östra Södertörn svarar 23% av brukarna (n=39) att målen delvis eller inte alls är
anpassade efter deras behov. När vi frågat varför så har vi förstått att för lite tid med CM,
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brukarnas egna förmåga och upplevelsen av att projektet inte individanpassar insatsen är
faktorer som påverkar brukarna negativit.
Exempel:
”målen [som] kommunen satt upp är att få ut mig på arbetsmarknaden oavsett om [jag] kan
eller är redo för det”
”då de tillgänglia arbetsträningsplatserna inom projektet är begränsade - finns ingen
arbetsplats som egentligen passar min profil eller mina behov”
”klarar inte av tidsökning”
Grafen nedan visar att utfallet i resultatet i betydelsen av MIA-projektet tycks rimma med
brukarnas individuella målsättningar (som vi redovisade i del 1).

Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet?
MIA Östra Södertörn
Kvinnor

Ekonomisk trygghet.
Mer delaktighet i
samhällslivet.

Arbets- eller kurskamrater.

Män

Att bryta isolering.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kartläggning av mina behov.

Framtidstro och hopp.

Social gemenskap.

Kontakt med
arbetsmarknaden.

Känslan av att vara
betydelsefull.

Nya kunskaper och
färdigheter.

Förbättrad hälsa.
Struktur i vardagen.

Graf 13. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Delprojekt Östra Södertörn.
Grafen visar vad brukarna i Östra Södertörn ansett vara mest betydelsefullt i MIA-projketet uppdelat mellan kvinnor och män.
För att kunna jämföra resultaten har vi däremot gjort en viktning av antalet svarande.

I MIA Östra Södertörn ser vi också en en särskilt intressant skillnad mellan kvinnor och män i
frågan om betydelsen av förbättrad hälsa. Här finner vi en markant skillnad där kvinnor i
mycket låg grad (16%) bedömmer förbättrad hälsa som betydelsefull (jämfört med män 47%).
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Kommentar: Vi kan sammantaget se att brukarnas personliga utveckling rimmar med de
egna individuella målsättningarna (med undantag förbättrad hälsa för kvinnor). Vi kan också
se att brukarna upplever för höga förväntningar från andra aktörer utanför de själva vilket gör
att de individuella målsättningarna blir en tillgänglighetsfråga då brukarna måste få ett stöd att
anpassa målen utifrån den egna förmågan utan krav från andra aktörer. Detta gör att vi tänker
att individuella mål ändå kan sammankopplas med tillgänglighet – om man inte har realistiska
mål så är de inte nåbara.

Inflytande – också en fråga om tillgänglighet
Vi har ställt frågor om brukarnas möjligheter att påverka sin situation.
I MIA Östra Södertörn kan vi se att en viss form av maktlöshet avspeglas i svaren. 15,4% av
brukarna (n=39) svarar att de inte kan påverka sin planering av aktiviteter inom MIAprojeketet. 17,5% av brukarna (n=40) säger att de inte kan planera sin framtid med arbete eller
studier. 5% av brukarna (n=40) menar att de inte kan framföra sina synpunkter till personalen.
I de skriftliga svaren framkommer en hopplöshet där faktorer utanför de själva styr. Vi noterar
en känsla av att inte bli uppfångad. Brukarna uttrycker det som att man inte vet vad som ska
hända, att man inte kan se planering framför sig och att man bär på en känsla av att inte kunna
bestämma själv särskilt då det inte finns någon CM kopplad till brukaren.
Exempel:
”Efter att case managern slutat har jag ingen rätt att bestämma själv utan du blir utslussad
till en arbetsträning du inte är redo för och lämnad ensam att lösa allt”
”vet inte vad som ska hända! Hur länge jag får va kvar på arbetsträningsstället”
”inget prat om och jag vet inte vad jag vill så”
Kommentar: Vi ser detta sammantaget som ett uttryck för att brukarna inte till fullo kan
påverka sin situation. Vi menar att det krävs ett konstruktivt samarbete mellan personal och
brukare för att undivka att brukarna bygger murar av misstro vilket kan förstärka känslan av
att falla mellan stolarna. Vårt förslag är därför att bygga forum där maktlöshet kan motverkas
genom att brukarnass synpunkter fångas upp, utvecklas och tas tillvara på.
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Resultat i delprojektet MIA Huddinge Botkyrka Salem
Bakgrundsfakta
I delprojektet har 35 brukare svarat på frågorna, av dessa är 65% kvinnor och 32% män. 3% har
uppgett annan könsidentitet. Åldersfördelningen ser vi i följande graf. Här kan vi se att nästan 43% av
brukarna är över 45 år.

Graf 14. Åldersfördelning. Delprojekt Huddinge Botkyrka Salem.

Innan vi går in på respektive tema så vill vi först kommentera något om svarsfrekvensen i
MIA Huddinge Botkyrka Salem. Vi har endast fått in 35 svar vilket resulterat i en
förhållandevis låg svarsfrekvens (61,4%). För att kunna säkerställa svaren är Verdandi/
Brukarkrafts målsättning att alltid nå över 65% i svarsfrekvens. Många har önskat bli
kontaktade via telefon men när vi haft kontakt så har man avböjt deltagande i enkäten, detta
kan vara en av orsakerna till den låga svarsfrekvensen. Delprojektet var också sist ute med
enkäterna vilket också kan ha haft en bidragande orsak på svarsfrekvensen. Detta gör att vi
sammantaget behövt iaktta försiktighet när vi tolkat resultatet.

Bemötande
I detta tema berör vi frågor som handlar om mötet med personalen och brukarnas upplevlese
av trygghet i projektet.
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Vi kan se att bemötandet överlag är mycket bra (91% Mycket bra, 6% Bra, 0% Mindre bra
3% Dåligt). Det finns dock en liten skillnad på att bli lyssnad på och tagen på allvar. 11,5% av
brukarna (n=35) upplever sig inte bli tagna på allvar.
I HBS har 3 brukare svarat ja på frågan om hen möter fördomar i MIA (varav en person
uyttryckt att fördomen handlar om hens sjukdomstillstånd).
Kommentar: Vi menar att alla brukare bör känna sig tagna på allvar, sedda och bekräftade.
Ett förslag att titta närmare på är hur kommunikationen fungerar i MIA-projektet Huddinge
Botkyrka Salem. Alla är väl överens om att det ska vara nolltollerans mot fördomar, frågan är
hur man ska nå dit? Förslag på åtgärd kan vara att avsätta tid för att diskutera värdegrund med
personalen (sätta policy om det inte redan är gjort), där nyckelord som öppenhet, rättvisa och
brukarnas möjlighet att kunna påverka kan diskuteras. Ett annat praktiskt förslag (om det inte
redan finns) är möjligheten för brukarna att ge input genom en anonym låda.

23% av brukarna (n=35) upplever sig inte helt trygga i MIA Huddinge Botkyrka Salem. Den
huvudsakliga oron i delprojektet är baserad på brukarnas oro över tidsbegränsningarna i
projektet och vad som ska hända efter projekttidens slut. Otrygghet är också kopplad till en
känsla av att bli valsad runt i systemen, att bemötandet uppfattas oflexiblelt och att man inte
känt sig jämlikt behandlad då man inte fått sina behov tillgodosedda.
”Det som är negativt, det som får mig känna otrygghet är att deltagande i projektet är bara
ett år. Efter ett år så slängs du från myndigheter till myndigheter. Jag är en person som
behöver mycket hjälp och stöd. När man gör så blir jag bara sorgsen. […] Det de kan göra är
att minst ge brukarna 2-3 år och direkt efter första året tänka ut om planen inte fungerar, var
ska brukarna ta vägen och inte vänta in till sista minuten och inte göra något överhuvudtaget.
När brukaren är borta från MIA kommer ingen ta ansvar. Brukarna ramlar mellan
stolkanterna….igen.”
”Det handlar mindre om att känna sig “säker” mer så att man känner sig försummad om
aspekter som enligt min åsikt bör prioriteras, en oro för min psykiska hälsa bör beaktas. Jag
behöver ett jobb och jag måste bli självförsörjande men jag kan inte göra min del av
processen om min mentala situation inte bemöts på samma sätt som att få mig till
arbetsmarknaden.”
”känner mig väldigt otrygg av tidsbegränsningen på hur länge jag får vara med”
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”mer info om hur planer ser ut framåt, vad som händer när projekttiden är slut”
Kommentar: Trots så få svarande ser vi allvarligt på att så många uttryckt otrygghet i
delprojektet. Vi tror att otryggheten kan vara förknippad med otydlig information i
kommunikation och bemötande av brukarna men framförallt så ser vi att otryggheten är starkt
kopplad till tidsbegränsningen inom projektet och att brukarna inte i det större perspektivet
vet vad som ska hända då tiden i projektet tar slut. Det här är en fråga som vi hoppas att
projektledning tittar närmare på i dialog med brukarna.

Tillgänglighet
8,8% av brukarna (n=34) säger att de inte har någon som de kan vända sig till i MIA-projektet
om man behöver extra hjälp. På frågan om brukaren fått hjälp att samordna sina kontakter
med myndigheter svarar 31,4% av brukarna (n=35) nej eller att de inte vet om de får hjälp
med samordning.
Kommentar: Resultatet på frågan om samordning behöver inte vara anmärkningsvärd då
brukarna uppger att de inte behvöer sådan hjälp då de klarar det själva eller får hjälp med det
på annat sätt. Det finns också de som uttrycker att de skulle behöva hjälp med en
samordnande funktion.

Nästan var fjärde brukare i HBS (n=34) upplever att tempot antingen går för långsamt eller att
det går för fort (något fler tycker att det går för fort än för långsamt).
Kommentar: Revisorsgruppen tolkade först svaren som att personalen inte lyssnar på de
enskilda brukarnas behov. Men mot bakgrund av att svaren på frågorna om bemötande varit
väldigt positiva så kan svaret på denna fråga ses som motsägelsefullt. Slutsatsen efter våra
diskussioner blev att vi undrar om dessa svar inte snarare är en signal på tidsbrist: Vi tycker
att det är en anmärkningsvärt hög andel av brukarna i delprojektet som inte är tillfredsställda
med tempot. Vi tycker därför att det är en fråga att prioritera då det är viktigt att alla upplever
en tillfredsställelse i tempot. Ett individanpasst tempo kan också utgöra en nyckel till
förbättrad hälsa. Vi föreslår att MIA tar fram en policy för att tillse att säkertställa att
brukarnas tempo individanpassas.
(Vi ser att denna fråga är komplex och har valt att ge en bild av svaren i en särskild bilaga, där
citat från brukare i hela projektet kan läsas som underlag för analys, Bilaga 5.)
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26,4% av brukarna (n=34) uppger att de inte till fullo får den hjälp de behöver. Brukarna
beskriver det som att det tar väldigt lång tid att må så pass bra för att kunna ett jobb, att tiden i
projektet är för kort, att man inte får någon konkret hjälp, att man inte hinner göra vad man
ska i projektet men också att man behöver bli begränsad för att kunna fungera bättre.
Exempel:
”När någon mår så dåligt tar det väldigt lång tid att hämta upp sig. MIA på bara ett år och
du ska hinna skaffa ett jobb? Inte logiskt enligt mig […] Vissa behöver mindre tid och andra
längre. Men nej, man buntas ihop och ges en tidsbegränsning”
”Jag tänker att när jag är utmattad så måste man ha hjälp att begränsa vad jag gör. Jag
tänker att det hade varit bra om jag blivit begränsad”
”Jag fick ett skov och hann inte göra det jag skulle”
Kommentar: Även om svarsfrekvensen är så låg så tycker vi ändå att resultatet är
anmärkningsvärt och vi undrar vad det är som gör att brukarna inte upplever sina behov
tillgodosedda. Vi tycker att frågor som dessa är viktiga och föreslår därför att dessa lyfts till
projekt- och personalmöten. Detta skulle också kunna vara en av de frågor som vi fördjupar
oss genom enskilda intervjuer.

Mål – en fråga om tillgänglighet
I del 1 konstaterade vi att upplevelsen av möjligheten att få ett jobb eller börja studera är tätt
sammankopplad med brukarnas egna förmåga i relation till den individuella målsättningen.
I MIA Huddinge Botkyrka Salem svarar knappt 35% av brukarna (n=35) att målen delvis eller
inte alls är anpassade efter deras behov. När vi frågat varför så har vi förstått att brukarna
känner sig pressade att på så kort tid lösa sin situation. Brukarna uttrycker särskilt att
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen trycker på även om brukarna inte känner sig
tillräckligt redo för att gå ut i arbete
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Exempel:
”tiden är alldeles för kort […] då jag […] äntligen fått en diagnos och därför samtidigt ska
hinna och orka med rehabilitering och att komma upp i [X] timmar/vecka. Känns väldigt
jobbigt att hinna med att uppnå målet [på så kort tid]”
”FK pushar och därför känner jag inte att det är anpassat efter mina behov”
”Tanken var ju från FK och AF att jag skulle arbetsträna. Om jag hade vetat vad jag vet idag
så hade jag sagt att jag inte var redo för att jag kunde inte fixa det. Men det visste jag inte
då”
Kommentar: Vi tror att pressen att prestera är nära förknippad med med metoden SE vilket
oroar oss. Vi ser att brukarna upplever för höga förväntningar från andra aktörer utanför dem
själva vilket gör att de individuella målsättningarna blir en tillgänglighetsfråga då brukarna
måste få ett stöd att anpassa målen utifrån den egna förmågan utan krav från andra aktörer.
Svaren som brukarna ger oss visar tydligt att samverkan utifrån ett brukarperspektiv inte
fungerar optimalt då brukare trillar mellan stolarna trots att man deltar i MIA-projektet. Vi ser
detta som allvarliga signaler som måste fångas upp och tas på allvar. Detta gör att vi tänker att
individuella mål måste sätttas i samverkan med andra aktörer som till exempel FK och AF.
Sammantaget gör detta att brukarnas individuella mål kan sammankopplas med tillgänglighet
– om man inte har realistiska mål så är de inte nåbara, det vill säga inte tillgängliga.
Nästa graf visar vad brukarna tyckt varit mest betydelsefullt i MIA, resultaten här rimmar inte
riktigt med frågan om brukarnas individuella målsättning. Det vi kan se är att brukarnas
kontakt med arbetsmarknaden och framtidstro och hopp går i paritet med de individuella
målen som är tydligt arbetsinriktade. Intressant är också att se att 27% av männen anser att
ekonomisk trygghet är betydelsefullt. Detta är det högsta utfallet bland de tre delprojekten i
MIA-projektet som vi gjort brukarrevision på.
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Graf 15. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Delprojekt Huddinge Botkyrka Salem.
Grafen visar vad brukarna i Huddinge Botkyrka Salem ansett vara mest betydelsefullt i MIA-projketet uppdelat mellan kvinnor
och män. För att kunna jämföra resultaten har vi däremot gjort en viktning av antalet svarande.

Kommentar: Det är värt att notera att det inte råder någon som helst skillnad mellan kvinnor
och män i frågan om kontaken med arbetsmarknaden. Det tycker vi är riktigt bra! Det visar på
att delprojektet tillmötesgår den horisontella principen om jämställdhet i kontakten med
arbetsmarknaden. Bra!!!

Inflytande – också en fråga om tillgänglighet
Vi har ställt frågor om brukarnas möjligheter att påverka sin situation.
I MIA Huddinge Botkyrka Salem ser vi lägre siffror än i de andra två delprojekten vilket är
bra. 11,8% av brukarna (n=34) svarar att de inte kan påverka sin planering av aktiviteter inom
MIA-projeketet. 11,4% av brukarna (n=34) säger att de inte kan planera sin framtid med
arbete eller studier. Bara en person av 35 säger att man inte kan framföra sin synpunkter tll
personalen.
Kommentar: Vi tror att siffrorna avspeglas i en förväntan på brukaren att delta i sin process.
Detta kan vi givetvis inte med säkerhet fastställa med hjälp av det resultat vi har men vi menar
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att metodens syfte i sig syftar till integrering, delaktighet och social inkludering på
arbetsmarkanden vilket förutsätter att individen tar makt över sitt liv och sitt
självbestämmande.
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