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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, och 150 kr för verksamheter.  

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 Telefon: 08-642 28 80 
Hemsida: brukarkraft.se  Postadress: Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm 
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Sammanfattning 
 

Vi har gjort vår andra brukarrevision i MIA-projektet (av två) av MIA-projektets delprojekt i 

Södertälje, Östra Södertörn samt Huddinge Botkyrka Salem. 

Vi har sammantaget fått in 127 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. Resultatet är bättre än förra gången, då ännu fler är 

mycket nöjd – 84 % – och ingen är missnöjd, vilket är ett mycket bra resultat. 

• Brukarna har också ett mycket gott hopp om att komma i arbete eller studier. Siffrorna 

är något lägre än vid förra brukarrevisionen 2019, men det är fortfarande ett bra 

resultat med tanke på målgruppens förutsättningar. 

• I årets mätning svarar nästan tre av fyra brukare att de får den hjälp de behöver, vilket 

är en försämring med 7 % från förra året. Detta kopplar vi även denna gång till att 

inskrivningstiden i projektet är för kort. 

• Många brukare uttrycker i resultatet en oro över att inte veta vad som inträffar efter 

projektets slut. Även de fem fördjupade intervjuerna som vi gjort stärker bilden av att 

detta är ett problem. 

• Vi ser också att en del brukare i inledningsskedet inte riktigt förstår vad MIA-projektet 

är för något. En del uppger också att det saknas information om den metod som 

brukaren befinner sig i. Vi har inte ställt någon direkt fråga om information men vi ser 

i svaren att man lyfter ett behov av mer information om inriktning och målsättning i 

projektet. 

• Vi kan se skillnader mellan kvinnor och män där män inte känner sig lika delaktiga i 

samhället och inte heller känner sig lika betydelsefulla som kvinnor. Vi kan också se 

att nya kunskaper och färdigheter inte betyder lika mycket för kvinnor som för män.  

• Vi har i samtliga delprojekt sett en mätbar förbättring när det gäller att få hjälp med 

samordningen med myndighetskontakter. Det gläder oss mycket särskilt som det tredje 

projektåret skulle ha särskilt fokus på samverkan.  

 

Stockholm, 2020-08-19 

 

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 löpte våren 2017 till maj 

2020, men har beviljats förlängning genom det nya projektet MIA Vidare. 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 är Annica Falk. 

Projektet har valt att arbeta med metoder som Supported Employment, Case Management, 

Bostonmodellen, gruppverksamheter samt arbetsträning på arbetsintegrerade 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. Målsättningen var att 

under projekttidens tre första år ta emot 2 500 brukare fördelat på de sex delprojekten, och det 

är under denna tidsperiod som vi genomfört de två mätningarna.  

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. 

 

http://www.samordningsforbundethbs.se/
http://www.samordningstockholm.se/
http://www.sfris.se/
http://samordningsodraroslagen.se/
http://samordningsodraroslagen.se/
http://www.finsamvarna.se/
http://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/
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MIA:s mål:  

➢ 2 500 brukare ska få ta del av projektets insatser. 

➢ Minst 30 % av de brukare som avslutat projektet får en ökad egen försörjning genom 

arbete eller studier. 

➢ Minst 40 % av de brukare som avslutat projektet kan delta i ordinarie 

arbetsförberedande insatser via arbetsförmedlingen eller kommunen genom att de har 

rustats till att närma sig arbetsmarknaden. 

➢ Minst 60 % av projektets brukare känner en ökad makt över sin situation. 

➢ Minst 80 % 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 2020 avrapportera uppföljande 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. 

 

Delprojektens huvudsakliga metoder: 

Case Management (CM)  – Östra Södertörn, HBS 

Supported Employment (SE) – HBS 

Bostonmodellen (Boston) – Södertälje 

 

Genomförandet av denna brukarrevision skedde under våren 2020.  

 

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 

”gräsrotsperspektiv”.  
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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 till mål med planering, 

enkätkonstruktion, genomförande, analys och sammanställande av rapporten.  

Metoden är kvantitativ och enkätbaserad. Vi har eftersträvat att nå en hög svarsfrekvens bland 

alla brukare som ingått i målgruppen för brukarrevisionen. 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 1. 

 

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 likartad verksamhet 

som den 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 ca 40 – 60 år fördelat på 4 

kvinnor och 2 män. 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 för gruppen av brukarrevisorer, liksom i samtal/intervjuer med respondenterna på de 

reviderade enheterna. Beställaren ansvarar för att 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 2). 

 

Genomförandet  

Revisionerna har genomförts i enlighet med projektledningens önskemål om tät dialog och 

gemensamt lärande. Projektets horisontella principer har varit utgångspunkt i framtagandet av 

enkätfrågor – teman som tillgänglighet och inflytande – vilket också har återspeglats i denna 

rapport. Principerna är: jämställdhet, genusperspektiv, icke 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).  

 

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 3). 

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 förutom på svenska funnits att tillgå och använts översatt även till 

arabiska. Andra språk har inte efterfrågats i denna revision. 
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Urval 

För att en brukare ska kunna svara på enkäten krävs det att hen har tillräckligt lång erfarenhet 

av MIA-projektet. Vi har därför i överenskommelse med MIA-projektet satt ett kriterium att 

varje brukare ska ha varit inskriven i projektet minst tre månader Vid kontroll av samtyckena 

var 9 av deltagarna avslutade i projektet. 

 

Svarsfrekvens 

I denna rapport anger vi svarsfrekvensen per fråga inom parentes i de fall inte alla 127 

deltagare svarat. Personalen i delprojekten har av praktiska och juridiska skäl behövt hjälpa 

revisionsgruppen att tillfråga deltagarna om de vill medverka – och förutsättningarna att 

tillfråga alla kan ha skiftat ute i de olika delprojekten. Resultatet kan därför ha påverkats av att 

vi inte säkert vet om samtliga brukare som ryms inom ramen för enkätens urvalskriterium 

blivit tillfrågade av projektpersonalen (Kalman, Hildur & Lövgren, Veronica 2012). Vi har 

därför svårt att redogöra för det externa bortfallet.  

 

Vi har sammantaget fått följande svarsfrekvens fördelade på respektive projekt: 

 

 

     Inlämnade   

   Samtycken*)  enkäter  Svarsfrekvens 

Södertälje  67  51  76,12 % 

Östra Södertörn  59  41  69,49 % 

Huddinge Botkyrka Salem 49  35  71,43 % 

Totalt   175  127  72,57 % 

        
*) Samtycken har inhämtats av delprojekten från de brukare som personalen tillfrågat. 

 

 

Hur vi samlat in enkäter 

För att möjliggöra för så många individer som möjligt att delta har vi inhämtat enkäter genom 

brevenkäter (Bilaga 4), telefonintervjuer och webblänk. I Östra Södertörn fick vi in väldigt få 

samtycken från deltagare i ASF – därför beslöt vi tillsammans med projektledaren i Östra 

Södertörn att göra ett särskilt enkätutskick till alla som deltog i ASF i Östra Södertörn.   
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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.  

Enkäten har analyserats med hjälp av webbverktyget webbenkater.com. När vi har velat göra 

djupare analyser har vi använt oss av Excel.  

En enkätsammanställning bifogas till rapporten, (Bilaga 1). 

 

Bortfallsanalys 

Nedan redovisar vi hur vi ser på och har redovisat enkätens bortfall. 

- Det finns bortfall bland enskilda svar och i resultatet redovisas därför antal svarande 

(inom parentes) vid varje enskilt svar om inte alla 127 deltagande har svarat på frågan. 

- Huvudregeln vid registrering har varit att inkonsekventa svar genererat bortfall. 

(Exempelvis när en brukare fyllt i både ”ja” och ”nej”.) 

- 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 ha bidragit till internt bortfall, att man 

inte svarat på alla frågor eller inte slutfört enkäten. Det här är inte ovanligt vid 

brukarrevisioner i denna typ av målgrupp. 

- När det gäller externt bortfall i projekten så är personalens möjlighet att tillfråga 

deltagarna avgörande för hur många deltagare som lämnat medgivande. Av dem som 

lämnat medgivande har vi i tabell på föregående sida redovisat hur många som lämnat 

in enkäten – och det är detta vi ser som vår svarsfrekvens: antalet inlämnade enkäter i 

förhållande till antalet inlämnade medgivanden.  
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Avrapportering  

Detta är den andra rapporten av två och är slutrapporten av vårt revisionsprojekt inom MIA. 

Rapporten är ett par månader försenad på grund av att Corona-pandemin har försenat 

bearbetningen av inhämtade enkäter samt sjukskrivning i personalgruppen. 

I år har vi delat upp arbetet med att skriva slutrapporten, vilket gjort att delrapporterna kan ha 

lite olika stil.  

De tre enkäterna är utformade så att frågeställningarna är gemensamma för de tre 

delprojekten. Vi har därför kunnat analysera både helheten och varje delprojekt för sig.  

Denna rapports resultatdel delas därför in i tre delar: 

1. en del där samtliga projekt gemensamt redovisas 

2. en del där vi redovisar varje delprojekt för sig 

3. en del där vi redovisar de fördjupade intervjuerna i ASF. 

I samband med denna revision har projektledaren och två revisorer gjort 

uppföljningsintervjuer (rapport del 3). Fördjupningsområdena har tagits fram i samråd med 

beställaren: Intervjuerna rör frågor som under enkätinhämtningen visat sig behöva undersökas 

ytterligare, bland annat information, bemötande och uppföljning. 

Vi har i resultatet tydligt kunnat se särskilda projektåtskiljande faktorer som vi vill belysa, se 

respektive delprojekt.  

När vi analyserat resultatet har vi gjort det ur 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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Del 1. Resultatrapport, gemensam för samtliga delprojekt.  
 

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 framgår att gruppen svarande består av 88 kvinnor och 37 män. Två 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 i samtliga delprojekt fördelar sig enligt följande:  

 

Graf 2. Ålder 

16-29 år: 20 st.   

30-44 år: 43 st.  

45-55 år: 47 st. 

56-65 år: 17 st. 

 

Hemmavarande barn och boende 

51 brukare (40 %) av de svarande (126 svarande) har hemmavarande barn.  

100 brukare (80 %) uppger att de har fast boende (125 svarande). 

 

Hur kom du med i MIA 

De flesta, 84 %, av de svarande hade hört talas om MIA-projektet genom sin handläggare hos 

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: 10 % av de svarande uppgav att de 

hade gjort en egen ansökan, vilket är en något högre andel än vid förra mätningen (7 %). 
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Brukarnas kunskap om sin metod 

Nedanstående graf visar vilka metoder som personalen i delprojekten uppgett att deltagarna 

befinner sig i.  

 

Graf 3. Metod i samtycket. 

Brukare kan ha flera kontaktpersoner och delta i flera metoder samtidigt – med andra ord 

finns det överlappningar mellan olika metoder. När vi har gjort analysen har vi dock utgått 

från respektive enskild metod enligt nedan. 

Arbetsintegrerade sociala företag: 54 deltagare 

Bostonmetoden: 51 deltagare 

Casemanagement: 38 deltagare 

Supported employement: 51 deltagare 

I graferna 5, 8 och 9 har vi korstabulerat frågorna med vilken metod brukarna ingår i (graf 5: 

Vad har betytt mest i MIA, graf 8: Motsvarar metoden dina förväntningar, graf 9: Hur 

upplever du dina chanser efter projektet). Att antalet individer varierar beror på att vissa av 

brukarna som kan kopplas till respektive metod avstått från att svara. 

När vi gör en jämförelse med frågan om brukarna känner till den metod som hen är knuten till 

ser vi att kunskapen om namnet på den egna metoden är låg. 72 brukare vet inte vilken metod 

som brukaren är knuten till, det vill säga 57 % - detta är lika stor procent som vid förra 

mätningen. För att se resultat för delprojekten, läs i respektive delrapport där vi också lämnar 

analysgruppens kommentar i denna fråga. 



17 
 

Graf 4. Kunskap om metod. 
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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. Spindeldiagram 5 och 6 skiljer sig visuellt och i 

frågeställningarnas ordning för att vi valt att börja med det mest betydelsefulla – de uppradas i fallande skala.  

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 även denna gång på specifika skillnader mellan metoderna. CM och SE 

har ett starkare utfall på betydelsen för kartläggning jämfört med de andra metoderna. Även 

denna gång har Bostonmodellen något större betydelse när det gäller brukarnas förbättrade 

hälsa. Intressant är också att ASF har något större betydelse när det gäller brukarnas 

delaktighet i samhällslivet jämfört med de övriga metoderna.  

Mest markant är dock fortfarande metoden SE när det gäller betydelsen för brukarna i 

kontakten med arbetsmarknaden. SE har högst utfall (60 %) i betydelsen för brukarna i 

kontakten med arbetsmarknaden. Denna siffra är statistiskt säkerställd. 
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Graf 6. Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? Uppdelat efter delprojekt. Spindeldiagram 5 och 6 skiljer sig visuellt och i 

frågeställningarnas ordning för att vi valt att börja med det mest betydelsefulla – de uppradas i fallande skala. 

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. 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. Här ser vi skillnader mellan delprojekten främst 

när det gäller betydelsen i kontakten med arbetsmarknaden, struktur i vardagen samt 

kartläggning av behov och känslan av att vara betydelsefull. 

Vi har också analyserat de låga antalen svar när det gäller betydelse av kontakten med arbets- 

eller kurskamrater. Vi gjorde en korstabulering med frågan ”Känner du att du får delta i MIA-

projektet på lika villkor som de andra deltagarna”. Vi filterade då bort de som svarat ”Jag 

möter inte andra deltagare” vilket gav resultatet att 76 personer svarat på frågan. Av dessa 76 

är det en tredjedel (22 personer) som anser att arbets- eller kurskamrater har betydelse. 10 av 

de 22 personerna befinner sig på ett ASF och 3 på Stationen i Jordbro.  

Kommentar: Som vi ser i spindeldiagrammet är det låga siffror när det handlar om betydelsen 

av delaktighet i samhället. Revisionsgruppen tycker att det är en demokratisk rättighet att 
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deltagarna känner att de kan påverka och känna sig delaktiga i samhällslivet. Vi föreslår 

därför att detta blir ett särskilt fokus i MIA-vidare.  

Vi undrar också varför deltagare på ASF som möter andra deltagare inte värderar betydelsen 

av arbets- eller kurskamrater högre än de gör? Vi vet att känsla av sammanhang och 

tillhörighet har betydelse för en människas psykosociala mående. Revisionsgruppen menar 

därför att frågan kan vara viktig att fokusera på och föreslår därför att en fokusgrupp arbetar 

fortsättningsvis med frågeställningen.  

 

 

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. För att kunna jämföra resultaten har vi däremot gjort en viktning av antalet svarande. (Bara 2 personer har uppgett annan 
könsidentitet. Deras svar avviker inte från den generella bild som grafen ger.) 

 

I denna revision är det totalt sett inga större skillnader mellan män och kvinnor i betydelsen 

av MIA-projektet. Vi kan dock se några enstaka skillnader där kvinnor verkar anse att 

delaktigheten i samhällslivet och känslan att vara betydelsefull har en något större betydelse 

än män. Nya kunskaper och färdigheter verkar ha en lite större betydelse för män än för 

kvinnor. 
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Kommentar: Föregående revision visade att för män betydde MIA-projektet lite mer än för 

kvinnor. Denna skillnad tycks i stora drag ha jämnats ut och det är riktigt bra!  

Vad har varit sämst i MIA-projeketet? 

Resultatet (85 svarande) på den här frågan visar även i denna andra mätning att 

huvudinvändningen är att MIA har för kort projekttid. Vi ser det också som ett tydligt mönster 

i hela enkätmaterialet att tiden i MIA-projektet upplevs som för kort.  

I de öppna svaren uttrycks också att brukarna inte vet vad som händer efter projekttiden och 

att det kan saknas realistiska målsättningar. Framförallt för att man inte orkar med tempot 

eller tror att hälsan kommer att tillåta att man klarar av de insatser som erbjuds genom MIA. 

Ett par representativa exempel på detta: 

”För kort varaktighet. Jag skulle föredra ett helhetspaket från långtidssjukskrivning till 

sysselsättning i möjlig mån. Lite som att en lärare eller tränare följer en genom åren. Kanske 

en äldre erfaren ’ledare/ledsagare’.  

 

”Att det tar slut efter ett år. Vad händer sedan? Att falla genom stolarna? Rädd för snart är 

det dags att stå på egna ben. Tortyr att inte orka.” 

 

Men å andra sidan finns också de som tycker att tempot är för lågt. Analysgruppen framhåller 

därför vikten av att ha individanpassning för alla – både för de som inte orkar och för dem 

som känner att man klarar av mer än de krav som ställs i MIA. 

 

Avbrott i den kontinuerliga kontakten med handläggare hos remittenten liksom hos 

casemanagern i MIA upplevs också som negativt. Samordning med remittenten känns också 

centralt: 

”Det enda jag upplevde något olustigt var ett oväntat byte av handläggare.” 

”Att samordning sker med arbetsförmedlingens kontor enligt begäran.” 

 

Återkommande kommentarer i enkäten rör problem som har med samordning att göra och vi 

vill lyfta arbetet med Samordnad Individuell Plan, SIP. Det finns också skäl att se över andra 

samverkansformer som berör huvudmän såsom försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Nedan redovisar vi också de öppna svaren som är direkt relaterade till arbetsträning/ASF. 

Fördjupande kommentarer kring detta återfinns i Del 3, resultatrapport ASF. 
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”Att arbetsträningsperioden kan vara 8 månader istället för 6 månader i så fall.” 

”Att tvingas till det som inte känns som arbetsträningsplatser som man inte är intresserad av. 

Jag sa i början vilka erfarenheter och yrken jag skulle kunna tänka mig och istället för att 

hjälpa till att hitta arbetspraktik inom dom sa dom hela tiden […] dåliga ställen som jag inte 

mår bra av. Man känner sig som en försökskanin – prova det – prova det!” 

”En utmaning för mig är att nästan bara ha personer omkring mig som ockå är sjuka eller 

har särskilda behov.” 

”Att det inte finns arbeten som är anpassade till mig, på samma sätt som den arbetsträning 

jag gjort.” 

”Har inte fått någon aktivitet.” 

”Ingen handledare, ingen tydlighet om vad som är vad och vad som ska hända.” 

”Att det tog lång tid innan jag fick en praktikplats.” 

”Ovissheten. Jag visste knappt hur länge jag skulle vara på arbetsplatsen eller vad som skulle 

hända när den tiden väl var slut. 3 månader i taget är väldigt kort liksom också.” 

”Hård arbetsträning, stress, eviga omändringar med dåligt stöd. […] Mycket dåligt skött” 

 

Vad har varit bra i MIA-projektet jämfört med andra projekt? 

Vi har inte ställt frågan om vad som upplevs bäst i MIA. Det framkommer under frågan om 

hur MIA skiljer sig från andra projket som deltagarna har varit i. Av 121 svarande på denna 

fråga uppger 45 % att de har annan projekterfarenhet och av dem är nästa alla mycket nöjda 

med MIA. Svaren handlar om individanpassning, inlyssnande och kompetent personal och att 

bli sedd för den man är. Det handlar om att personalen visar personligt engagemang och att 

man kan få hjälp med praktiska saker som kan kännas mycket betydelsefulla: Allt från att få  

hjälp att delta i möten som rör planering och samverkan med andra aktörer till så enkla saker 

som att fylla i blanketter. 

Stödet deltagarna upplever visar MIA:s stora styrka. Eftersom vi tryckt på att det är viktigt 

med individanpassning så är de här, ofta utförliga svaren, väldigt glädjande. 

Exempel på omdömen från deltagarna: 
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”MIA-projektet berättar från början kvalitén att ha ett jobb och behålla ett jobb, innebördens 

värde att det inte är hälsosamt att bli arbetslös på socialbidrag för länge, vi behöver komma 

ut till sociala livet så vi kan bygga upp samhället istället leva under osynlig psykisk ohälsa.” 

 

”På arbetsförmedlingen är de goda också men dem hinner inte ta emot en på samma sätt, 

tempot är högre och snabbare och jag som arbetssökande med funktionsnedsättning hinner 

inte skapa en handlingsplan genom whiteboard, strategi och tidsplanering.” 

 

”På MIA kan jag se bilden ganska klar och det fick mig att inse att vissa jobb är fel att 

ansöka och jag såg konsekvensen men den bilden såg jag inte på vanlig arbetsförmedling.” 

  

”Ifall man har varit borta länge från arbetslivet så är MIA en jättefin nystartsbro emellan 

kommunen, socialtjänsten och arbetsförmedlingen - då ser man hur viktigt det är att fördriva 

tiden med något värdefullt som gynnar medborgaren och olika instanser som har möjlighet 

vägleda långtidsjukrivna att finna god arbetsmiljö och struktur.” 

 

”Jag får den hjälp jag behöver inte vad alla behöver enligt nån mall.” 

 

”Det har varit bra på så sätt att jag fick hjälp med praktiska saker, kontakt med 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan.” 

 

”Ingen myndighetsutövning, ingen officiell dokumentation, inget görs som jag inte sagt OK 

till.”  

 

”Får hjälp att genomföra egna idéer och initiativ.” 

 

Övrig kommentar från oss: 

Analysgruppen har en fundering rörande dem som inte fått annan hjälp tidigare: Vad beror det 

på att så många som 30 % inte varit i andra projekt innan – med tanke på hur målgruppens 

behov ser ut? Det är en fråga som ligger utanför MIA:s inflytande, men som kan vara viktig 

att följa upp för projektledningen inför kommande rekrytering av deltagare. 
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Vilket är ditt mål i MIA-projektet?  

Det påtagliga i nästan samtliga svar vi fått är den starka önskan och viljan till en förbättrad 

framtid, främst genom att komma i jobb. Jobbambitionen varierar och det är tydligt i svaren 

att det till stor del beror på rädslan för att inte orka – på grund av sin hälsa. Det är också flera 

som direkt anger vikten av att klara sig ekonomiskt, bli en del av samhället, bryta isolering 

och att bli ”en fullvärdig” människa som står på sina egna ben. Många markerar att vägen 

framåt måste ske stegvis på deras villkor: först få ordning på hälsan, hitta rätt praktikplats, 

börja jobba på deltid. 

För många gäller i andra hand ett stort behov av hjälp att hitta ny strategi och sortera bland 

eventuella möjligheter till arbete/studier samt myndighetskontakter. Tydligt är också behovet 

av rutiner, kartläggning och utvärdering. Det finns en känsla av en förbättrad hälsa i sin 

livssituation. 

Exempel: 

”Att få pröva mig fram och få insikt i vilken arbetsnivå och typ av arbete jag idag klarar av, 

för att sedan ta mig ut i arbetslivet.” 

”Att bryta min isolering och må bättre för att kunna ha ett fungerande liv - en successiv 

återkomst till arbetslivet.” 

”Skaffa jobb slippa soc och lära mig nytt språk flytt min drömmål till annat land.” 

”Men att ha någon form av rutin, förhoppningsvis få en anställning på min praktikplats. Och 

därmed kanske få någorlunda ekonomi så man går runt per månad. För i ärlighetens namn. 

Vem överlever på sjukpenning? Med barn dessutom?” 

”Få en anpassad anställning och arbetstid efter den arbetsförmåga jag har. Få hjälp med 

myndighetskontakter samt rätt vård. Bli hållbar i arbetslivet utan att bli utmattad igen.” 

”Att komma igång med praktik, att få hjälp med andra personliga saker, tex mina tänder, 

boende.” 

 

Kommentar: Huvudinriktningen är viljan att komma ut i arbetslivet till exempel genom 

praktik. Centralt är också självständig ekonomi. Analysgruppen tycker också att det är positivt 

att det finns en öppenhet för en annan lösning än arbete/praktik framöver när man inte tror att 

man har förmågan att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Alla verkar vilja vara med i ett 

sammanhang - bryta isolering - att få vara med någonstans, ”att vara en människa”. Det finns 

en förväntan på att få hjälp med samordning och myndighetskontakter.  
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Är målen anpassade efter mina behov? 

Nästan 90 % av deltagarna tycker att målen helt eller delvis är anpassade efter deras behov. 

Det är en bra siffra och ännu bättre än vid förra mätningen. Men det finns också i denna 

mätning ibland en upplevelse av att målen inte överensstämmer med deltagarens behov. Det 

ger anledning till fortsatt utveckling.  

Ett par exempel från de öppna svaren: 

”Fokus hamnar mycket på rehabilitering. I mitt fall är detta mindre relevant. Jag behöver 

stöd med myndighetskontakter och samordning.” 

”Jag upplever att målen sätts upp lite mer efter vad dem ska göra och inte efter dig.” 

 

Kommentar: Om insatserna ska lyckas behövs det så klart att målen är anpassade efter 

deltagarnas behov. Ett mindre antal deltagare uttrycker att så inte är fallet.  

Känslan av frivillighet måste vara självklar: man ska inte behöva delta i MIA för att få 

ekonomisk grundtrygghet, eftersom det är rehabilitering som är målet och inte sysselsättning i 

allmänhet. Utifrån vår erfarenhet är ekonomisk stress en viktigt faktor. Insikt om att 

deltagarna kan uppleva denna stress mycket starkt är betydelsefull, även om deltagarna inte 

talar öppet om det. Vi vet att ekonomi och motkrav på bidragssökande är avhängigt 

förhållanden som inte MIA kan påverka. Men MIA behöver ändå känna till och förhålla sig 

till dessa problem för deltagarna. 

Förslag: MIA kan i de enskilda fallen försöka påverka till det bättre genom SIP-arbete när det 

gäller rimliga krav från till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  
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Motsvarar metoden i MIA-projektet dina förväntningar? 

 

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

 

CM 

I grafen ovan ser vi att deltagare som har CM inte är lika nöjda som deltagare i övriga 

metoder. 9 personer har bara CM. (Många har både CM och andra metoder.) 

Här redovisar vi ett exempel på vad som kan uppfattas negativt med CM: 

”Metoden är mer för dem som står sig närmre arbetsmarknaden och har bättre 

förutsättningar att komma ut till ett arbete.” 

Kommentar: Det kvalitativa underlaget är för litet för att kunna vidare analysera vad som 

uppfattas som negativt med CM. Det finns också kvalitativa svar där man är mycket nöjd med 

metoden. En orsak till missnöje med metoden som vi sett under våra revisioner är att 

deltagarna känner oro när kontakten med CM bryts eller är för gles. 
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CM och SE tillsammans 

Vi har 16 svarande som har både CM och SE tillsammans och som har lämnat tänkvärda 

kvalitativa svar – vilket vi därför tycker är intressant att redovisa här nedan. 

5 av 16 deltagare fokuserar på arbetsträning och jobb: 

”Hade önskat mer aktivt letande av arbetsträning” 

”Det har varit svårt att hitta något för mig, som sysselsättning, praktik etc”  

”Fick ingen arbetsträning och jobb” 

”På jobbfronten har inte mycket hänt alls”  

”Vet ej hur arbetsträningen kommer att gå” 

5 av 16 deltagare fokuser på gränsöverskridande aktiviteter: 

”Trodde läkare och allt var på plats där” 

”Hjälp med arbetsträning inte lika mycket hjälp med psykiatrin” 

”Vet ingenting just nu på grund av försäkringskassan” 

”Handläggarn på MIA verkar ha svårt att skapa samarbete med försäkringskassan” 

”Hon följde med och skrev in mig på arbetsförmedlingen […] hon hjälpte mig med att söka 

sjukersättning” 

3 av 16 tillskriver sig själva problemet: 

”Jag själv har olika krav för att det ska kunna fungera som är svårare att genomföra”  

”Metoden är mer för dem som står sig nämre arbetsmarknaden och har bättre förutsättningar 

att komma ut till ett arbete” 

”Dom skrev ut mig på grund av sjukdomar jag inte kunde råda över” 

3 av 16 fokuserar på att projekttiden är för kort: 

”Jag har redan varit inskriven i sex månader på programmet men fortfarande så har vi inte 

riktigt kommit någonstans” 

”Jag hann inte nå dit jag ville” 
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”Tycker det var för kort tid […] kändes som jag inte riktigt var klar med allt då jag började 

komma väldigt mycket närmare jobb” 

 1 av 16 fokuserar på att projektet överträffar hens förväntningar: 

”Trodde jag bara skulle få hjälp med arbetssituationen men har fått hjälp med så mycket mer 

än det, så förväntningar var lägre” 

 

Boston  

Som vi tidigare sagt så överlappar ofta metoderna varandra i insaterna för de enskilda 

deltagarna.  

Vi har hittat följande av intresse att redovisa när det gäller Bostonmodellen. 23 deltagare har 

Boston som enda metod: 

”Det är inget MIA rår för. Är min egna situation.” 

”Jag har inte tillräckliga förutsättningar för att komma in i arbetsmarknaden.” 

”Det fanns en del saker de inte kunde lösa för jag hade svår situation. Annars var de bra.” 

 

Kommentar: Vi noterar att de enda tre kvalitativa svar vi fått från personer som bara har 

Bostonmodellen som insats tillskriver sig själva problem med att lyckas uppnå en förändring, 

vilket kan vara viktigt att diskutera i berörda personalgrupper. 

 

ASF 

I grafen ovan ser vi att deltagare som har ASF är nöjda med den metod dom befinner sig i.  

Här redovisar vi ett par exempel på vad som kan uppfattas negativt hos dom som enbart 

befunnit sig i ASF.: 

”Stora frågor kring allt. Handledare på FK som inte har deltagit.” 

”Jag hade inga förväntningar eftersom jag inte visste vad det var för något.” 
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Vi har förjudjupat oss i ASF genom de intervjuer som vi redovisar i Del 3. Resultatrapport 

Arbetsintergrerade Sociala Företag.. 

Hur upplever du dina chanser att få arbete eller att börja studera 

efter MIA-projektet? 

 

Graf 9. Hur upplever du dina chanser att få arbete eller börja studera efter MIA-projektet? Uppdelat efter metod. 

Precis som i förra revisionen har en övervägande andel av 117 svarande (62,4 % svarat) 

mycket bra eller bra på frågan vilket naturligtvis även denna gång är ett glädjande resultat 

som vi ser som en bra grund för att fortsätta att utveckla metodarbetet i MIA för denna 

målgrupp.  

Deltagare som befinner sig i metoden SE verkar ha en något bättre tilltro till jobb än deltagare 

i CM och deltagare på ett ASF ser någor mer optimistiskt på jobbmöjligheter än deltagare i de 

andra metoderna. 
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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 precis som vid förra revisionen få en förklaring till vad som är 

hindret.  

Bland de 32 svar vi fått framgår att många brukare hänvisar till sin egen förmåga som ett 

starkt hinder till att inte kunna få ett arbete eller börja studera. Många hänvisar till svag fysisk 

eller psykisk förmåga. Några menar också att åldern har en avgörande betydelse för att få 

jobb. 

Flera menar också att det är andra orsaker som ligger utanför MIA som är ett avgörande 

hinder. Några exempel: 

”Bara för att försäkringskassan har valt att utförsäkra mig så är jag fortfarande lika sjuk som 

innan […] jag skulle aldrig klara av ett heltidsjobb eller studier på 100 % som det ser ut” 

”Arbetsförmedlingen kontaktar aldrig mig och jag vet inte vad jag kan få hjälp med där och 

tror inte att jag har så lätt att få jobb” 

”Lyckas man inte få kontakt med arbetsförmedlingen och bli vidareforslad dit, så är 

jobbmöjligheten efter MIA väldigt obefintlig” 

”Det som är hindret upplever jag är en ekonomisk/politisk fråga. Om kommunen får ge mig 

vidare stöd med anpassad anställning efter ett år” 

 

Det finns också exempel på svar som rör MIA-projektets löptid: 

”Jag hade lätt kunnat få jobb om hela vår planering inom MIA-projektet hade blivit 

fullständig men tyvärr får jag inte mera tid hos er” 

”MIA-projektet är för kort för att individen/deltagaren ska hinna med att både må bättre och 

känna att man klarar av ett jobb” 

”Om jag inte får vara kvar på MIA så är risken stor att mitt hälsotillstånd försämras i snabb 

takt” 
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Till sist kan vi också se svar som direkt kan kopplas till ASF: 

14 brukare svarade på frågan och de flesta som svarat säger att det rör sig om upplevda brister 

i den egna förmågan.  

Några brukare svarade att hindret ligger utanför dom själva. Vi har valt att redovisa dessa svar 

nedan. 

”Det finns inga jobb som är anpassade för mig”  

”Man behöver insatser för att komma in i arbete” 

”Där vi arbetstränar behöver dom inte vanliga arbetare” 

”Arbetsplatserna man får träna på är väldigt få och lika, det är många caféer t.ex. Lyckas 

man inte få kontakt med AF och bli vidareslussad dit, så är jobbmöjligheterna efter MIA 

väldigt obefintlig” 

”Jag vill stanna kvar på just det stället jag är på idag” 

”Jag har kommit till arbetsträning som inte har plats för möjlig anställning sedan” 

 

Kommentar: Vi tycker att svaren återspeglar att det har blivit ett hårdare klimat vad gäller 

sjuk- och aktivitetsersättning. Vi har, likt under förra mätningen, inte ställt den frågan 

specifikt, varför det intressanta är att denna typ av svar ändå dyker upp också i denna mätning 

ungefär ett år efter den förra.  Svaren vi ser rör sig om till exempel att försäkringskassan kan 

kräva motprestationer som deltagare inte är mogna för. Arbetsförmedlingen kan också vilja 

öka arbetstiden så fort som möjligt. Många upplever av olika skäl som ligger utanför MIA:s 

område att de ska ut i jobb och gå upp i tid snabbare än de känner att de klarar. Vi ser också 

orsak att titta på utbudet av ASF så att det kan matcha behov hos målgruppen.  

Känner du att du får delta i MIA-projektet på lika villkor som de 

andra brukarna? 

En stor majoritet av de svarande (118 svarande) anser sig vara i MIA-projektet på lika villkor 

som andra, vilket är mycket bra. 47 % svarar att de känner så medan 36 % uppger att de inte 

träffar andra deltagare – vilket gör 47 % till en hög siffra, och endast 2 svarar Nej, vilket är 

bättre än vid förra mätningen då 7 personer svarade Nej.  
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Kritiken i ett av dessa 2 negativa svar gäller att man tycker att de som blir remitterade från 

försäkringskassan respektive socialtjänsten blir olika bemötta. Trots att vi bara har ett sådant 

svar vill vi ändå belysa det som en viktig fråga för alla verksamheter som når deltagare med 

olika bakgrund och sjukdomshistoria, eftersom det kan finnas en risk för att deltagare 

upplever sig olika behandlade beroende på hur utlämnade de känner sig i systemet 

(socialtjänsten som den yttersta livlinan, försäkringskassan för dem som har en sjukpenning 

grundande inkomst).  

 

Kommentar: En stor majoritet säger ja, de får delta på lika villkor – vilket är bra! Resultatet är 

också bättre än vid förra mätningen.  

Gör vi en jämförelse mellan olika slags svar som vi sett i de två mätningarna ser vi exempel 

på att frågan är komplex: 

Första revisionen: 

”Som funktionsnedsatt vill man helst ha liknande brukare i projektet man deltar i.” 

Andra revisionen: 

”Att jag skulle få möjlighet att arbetsträna på en ’vanlig’ arbetsplats där inte alla 

arbetstränar.” 

 

Vi vill ställa några generella frågor som diskussionsunderlag till MIA: 

• Kan det vara grund för olika villkor – att man känner sig stigmatiserad i en miljö där 

många har liknande problem?  

• Känner man att man kan komma vidare i en miljö där många har samma problem? 
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Del 2a. Resultat i delprojektet MIA Huddinge Botkyrka Salem. 
 

Frågorna som lyfts i denna skriftliga rapport är inte samtliga frågor i enkätsammanställningen 

som bifogas, men fler än vid förra revisionsrapporten 2019. Detta beror på att 

revisionsgruppen valt att kommentera fler frågor i denna revision. 

Antal svarande i delprojektet MIA Huddinge Botkyrka Salem i denna mätning var 35 

personer och det är samma antal svarande per fråga i texten nedan då inte annat anges inom 

parentes. 

I frågor med öppna svar i enkäten har vi - när det hjälpt att förtydliga vår analys - lyft några 

exempel som citat från deltagarnas synpunkter i enkäten. I vissa fall är dessa inte ordagrant 

återgivna för att undvika att röja identiteten hos den svarande. 

Frågorna från enkäten redovisas i den här rapporten inte i nummerföljd utan indelas i teman 

för att underlätta läsningen. 

 

Bakgrundsfakta 

 

Graf 10. Åldersfördelning. Delprojekt Huddinge Botkyrka Salem. 

I delprojektet har 35 brukare svarat på frågorna, av dessa är 24 kvinnor och 10 män. 1 har 

uppgett annan könsidentitet. Åldersfördelningen ser vi i grafen ovan. Här kan vi se att nästan 

49 % av brukarna är över 45 år, men bara knappt 3 % är över 55 år gamla.  
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Vidare har 57 % hemmavarande barn och 83 % av de svarande har fast boende.  

Hur kom jag med i MIA? 

På frågan svarar drygt 74 % att de kommit med i MIA med hjälp av handläggare (i till 

exempel socialtjänsten/LSS/arbetsförmedlingen/försäkringskassan/hälso- och 

sjukvården). 23 % uppger egen ansökan. 

 

Brukarnas kunskap om vilken metod som används i projektet?  

Enligt samtyckena fördelas metoderna enligt följande: ASF 37 %, CM omfattar 69 % 

 (viss överlappning), och SE omfattar alla 35 svarande.  

Jämför vi hur deltagarna svarat på frågan om man vet vilken metod man är med i så framgår 

det att drygt var tredje deltagare inte känner till vilken metod som används. 

Kommentar: Namnet på metoden är inte viktigt för hur deltagarna upplever metoden. Dock 

kan det vara viktigt att beskriva vilken insats man befinner sig i. Vi tycker att det bör finnas 

ett skriftligt material (på olika språk) som beskriver den metod man deltar i och som är väl 

spridd bland deltagarna. 

 

Bemötande 

I detta tema berör vi frågor som handlar om mötet med personalen och brukarnas upplevlese 

av trygghet i projektet. 

 

Känner du dig trygg i MIA? 

Resultatet i frågan är en förbättring från förra mätningen: 83 % uppger att de känner sig 

trygga. 11 % av brukarna i den här mätningen upplever sig delvis trygga. Ytterligare ca 6 % 

uppger att de inte vet. Ingen svarar Nej – jag känner mig inte trygg.  

Kommentar: Resultatet är bra och de flesta känner sig trygga i verksamheten. Som i den förra 

mätningen vi gjorde i MIA är oron i delprojektet baserad på tidsbegränsningarna i projektet 

och vad som ska hända efter projekttidens slut. Otrygghet är också kopplad till en känsla av 
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att man inte fått sina behov tillgodosedda, till exempel vid sjukdom (man har förväntat sig 

mer medicinskt/annat stöd i MIA). Vi tror också att bristen på kunskap om vilken metod som 

används i MIA kan bero på att information om verksamheten inte når ut, och vi ser gärna – 

som vi skriver i andra delar i denna rapport – en satsning på information som sprids till 

deltagarna. 

Vi tror också att en tät dialog med brukarna om framtidsutsikter är viktigt för dem som känner 

otrygghet och en utmaning för personalen blir att identifiera dem som känner så.  

 

Hur var ditt första intryck i kontakten med personalen inom MIA-projektet? 

Denna fråga är en öppen fråga i enkäten och analysen av svaren ger ett omdöme om mötet 

med personalen som beskrivs som kompetent, respektfull och inkännande. I något fall uppger 

man sig orättvist avvisad från projektet. 

Exempel: 

”Positiv och upplyftande.” 

”Trevligt och förhoppningsfullt.” 

”Väldigt helande att bli bemött med respekt som medmänniska. Ingen myndighetsutövning 

och därmed ingen dold agenda.” 

”Väldigt bra bemötande, inlyssnande och sikte framåt med respekt för "svagheterna" men 

också styrkorna.” 

Kommentar: Analysgruppen var enig om att detta är ett fantastiskt bra resultat, där deltagarna 

svarat utförligt och i mycket positiva ordalag. 

 

Hur blir jag bemött av personalen i MIA? 

Vi kan se att bemötandet överlag upplevs som mycket bra. Svaren fördelas enligt följande:  

86 % Mycket bra, 14 % Bra, 0 % Mindre bra 0 %, Dåligt.  

Kommentar: Jämfört med förra mätningen är det nu ingen som anger Mindre bra eller Dåligt. 

Analysgruppen var enig om att detta är ett mycket bra resultat. 
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Känner jag mig tagen på allvar och har jag mött fördomar? 

Det finns en liten skillnad på att uppleva ett gott bemötande och känna sig tagen på allvar (34 

svarande).  I denna mätning uppger ingen svarande att de inte blir tagna på allvar, medan 

knappt  9 % svarar Delvis. Detta är en liten förbättring mot förra mätningen även om det 

fortfarande är nästan 1 av 10 som inte helt känner att de blir tagna på allvar.  

Exempel: 

”Jag känner mig väldigt stressad och jag är inte säker om det är positivt.” 

2 brukare har svarat Ja på frågan om hen möter fördomar hos personalen i MIA, men inte 

specificerat hur. Siffran är låg i båda mätningarna, men vi vill ändå kommentera vikten av att 

fördomar inte ska finnas. 

Kommentar: Vårt förslag på åtgärd efter mätomgången i förra revisionen – att avsätta tid för 

att diskutera värdegrund med personalen – har säkert pågått i MIA. Arbetet behöver så klart 

fortsätta. Detta är en rekommendation som vi alltid ger verksamheter, inte minst med tanke på 

eventuella personalbyten.  

• Om MIA har utarbetat en policy när det gäller bemötande bör denna spridas till alla 

nyanställda.  

• Att ha en anonym låda för att brukarna ska kunna lämna förslag på förbättringar var 

också ett förslag vi lämnade vid förra mätningen – och det kan vara viktigt att upplysa 

om att möjligheten finns att ge synpunkter den vägen. 

 

Vågar du ifrågasätta dåligt bemötande?  

Knappt en tredjedel vågar inte helt ifrågasätta dåligt bemötande. 63 % säger att de vågar göra 

det och 9 % vet inte. 

Exempel: 

” Jag känner att jag är i en beroendesituation, i sådana situationer är det alltid svårt att 

kritisera tycker jag.” 

”Jag vill inte försätta mig själv i en situation där jag kanske får mindre hjälp och förståelse.” 
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Kommentar: Går det att hitta ett förhållningssätt där det är tydligt att deltagarna inte behöver 

känna sig som i en beroendesituation? 

Frågor för personal att diskutera runt: 

• Finns andra pedagogiska möjligheter?  

• Är det tydligt att ifrågasättande av bemötande inte påverkar insatsen? 

• Är vi medvetna om maktförhållande deltagare/personal? 

Konkreta åtgärdsförslag: 

Anonym låda/digitalt plank. Lyft i verksamhetens egna enkäter frågor om inflytande/ 

bemötande, gärna med kryssfrågor som är enkla. 

 

Motsvarar MIA-projektet mina förväntningar? 

På frågan om förväntningar på MIA som deltagarna haft är svaren inte fullt lika goda som när 

det handlar om lite mjukare frågor, som bemötande. 71 % svarar att de är nöjda med MIA i 

förhållande till vad de väntade sig när de kom. 3 av 10 svarar annat än Ja på den här frågan: 

knappt 9 % svarar Delvis och 12 % Nej (knappt 9 % uppger att de inte vet). 

Exempel: 

”Trodde läkare och allt var på plats där.” 

”Vet ej hur arbetsträningen kommer att gå.” 

”Fick ingen arbetsträning och jobb.” 

”Jag hann inte nå dit jag ville.” 

Kommentar:  Att drygt 70 % är nöjda med MIA är ett bra resultat givet att deltagarna har haft 

en ofta långvarig arbetslöshet bakom sig när de kom till MIA. Men vi är oroade över vad som 

händer med dem som är för svaga för att klara av MIA och även hur det fungerar för dem som 

väntat sig högre tempo och känner att de har ’mer att ge’. 

Brukare som inte kan vara med i lika stor utsträckning skulle till exempel kunna delta i en 

samtalsgrupp eller liknande aktivitet ’som gör det lättare att hålla sig uppe’. MIA-projektet 

har förutsättningar att skapa strukturen: Möjligheten till kontinuitet finns med andra deltagare. 

Det finns potential till andra forum som kan hjälpa deltagarna, till exempel samarbete med 

socialpsykiatrin, resonerar gruppen.  
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För de deltagare som å andra sidan upplever att de får för lite möjligheter och att ’det tar för 

lång tid i MIA’, måste individanpassning av insatser – som i andra kommentarer i den här 

rapporten – vara lösningen. 

 

Förslag på frågor för personalen att diskutera: 

• Kan alternativa sysselsättningar drivas i samarbete med socialpsykiatrin? 

• Hur ska man följa upp de som är ute i olika insatser – det kan finnas ett mörkertal av 

deltagare som mår dåligt? 

• Vad händer med de som inte kommer vidare – går de tillbaka till tidigare situation?  

• Övergången från MIA – finns någon form av sysselsättning/sammanhang i väntan på 

det som kommer? 

• Hur ser vi till att hjälpa dem som känner att det går för långsamt? 

 

Tillgänglighet 

Vem kan jag vända mig till med synpunkter eller behov av annat stöd? 

Nästan 18 % av brukarna säger att de inte har någon som de kan vända sig till i MIA-projektet 

om man behöver annan hjälp eller har synpunkter på projektet. Lika många beskriver att de 

inte vet. Frågan är något annorlunda ställd än vid förra mätningen (Då: Har du någon som du 

kan vända dig till i MIA-projektet om du behöver extra hjälp?), men vi kan ändå utläsa att 

detta är en försämring. Här följer de kvalitativa svaren: 

Exempel: 

”Få alternativet presenterat för mig.” 

”Jag vet inte vem/vilka som finns att kontakta om jag skulle vara missnöjd med hjälpen eller 

bemötandet jag får inom MIA-projektet.” 

”Kanske ett info blad vid uppstart med information om projektet samt kontaktpersoner och 

samma information i väntrummet.” 

”Har ej blivit presenterad för någon sådan.” 

Kommentar: Att deltagarna vet vem de kan vända sig till med frågor och synpunkter är 

viktigt! 
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Förslag: Infoblad med kontaktpersoner vid inskrivning, med uppgifter om vem man kan ringa 

till när man behöver stöttning. 

 

Får jag hjälp att samordna mina kontakter? 

Här svarar 9 %  Nej – att de inte får hjälp med samordning. Men detta är en klar förbättring 

från förra mätningen när en tredjedel inte tyckte att de fick denna hjälp.  

Kommentar: Resultatet på frågan om samordning behöver inte vara anmärkningsvärd om 

brukarna inte uppger att de behöver sådan hjälp. Det är värre för de få som svarat att de inte 

tror att de kan få hälp, för att man tror att det ’faller mellan myndigheternas stolar’ eller att 

’man fixar allt själv’. Men i sin helhet är resultatet en glädjande förbättring i jämföresle med 

föregående revision.  

 

Tempot i MIA 

Nästan 80 % av deltagarna tycker att tempot i MIA är lagom, vilket är en förbättring från 

förra mätningen. 9 % tycker att det går för långsamt och ca 12 % att det går för fort. (Liksom 

förra gången tycker något fler att det går för fort än för långsamt).  

Exempel: 

”Eftersom allt har lång väntetid var man en vände sig så gick allt långsamt.” 

”Att man kan få ta lite paus om det är mycket runt omkring.” 

”Längre tid i MIA” 

”Känner att det borde gå snabbare med att kontakta myndigheter mm” 

”Höj MIA till två år.” 

 

Kommentar:  De tydligt olika svaren att tiden i MIA – 1 år  – är kort för många men långsam 

för andra, stärker vikten av individanpassning. Frågor som personalen kan diskutera: 

• Hur får man med dem som känner sig understimulerade? 

• Hur kan tempot bli mer individanpassat – har vi en policy som följs?  

• Vad menar deltagare med att de ibland upplever lång väntetid? 
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• Hur följer vi deltagarna när dom är ute i praktik – hur upplever de tempot och 

situationen där? 

 

Får du den hjälp du behöver? 

Resultatet vid denna mätning (33 svarande) är ganska likt det vid förra mätningen: en 

fjärdedel uppger att de inte till fullo får den hjälp de behöver, men av dessa är det bara 1 

person som svarar att hen inte alls får den hjälp hen behöver. 73 % svarar att de får den hjälp 

de behöver, 21 % Delvis. 

Exempel: 

”Mental coach.” 

”Att få en chans till.” 

”Jag har fått väldigt bra hjälp. Tyvärr går ett år väldigt fort och jag önskar att jag fått lite 

längre tid som deltagare.” 

”Har ej fått det jag hoppades på.” 

”Det hade eventuellt behövts liter mera tid än 1 år för att coacha mot en anställning efter 

arbetsrehab.” 

”Mer aktivt samarbete med olika myndigheter.” 

 

 

Kommentar: Att tre fjärdedelar uppger attt de får den hjälp de behöver är i sig ett bra resultat. 

När det gäller den grupp som inte är lika nöjd har analysgruppens diskussion handlat om 

projektets öppettider under sommaren och personalbyten. Vi diskuterade också frågan om 

deltagarna känner sig delaktiga i sin planering: se fråga 32 nedan, där hela 85 % känner att de 

har bra inflytande över sin planering.  

 

Detta ledde till frågan om hur samordningen av insatserna fungerar i praktiken: I relaterade 

frågor med öppna svar ser vi bland annat att deltagare kan uppleva att det blir många möten 

samtidigt, eller lång väntetid och på individplan bristande kontakt med myndigheter. Vi 

undrar om SIP kan vara ett bra sätt att lösa detta, men har dock inte i enkäten ställt frågan om 

SIP används. 
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En slutsats som gäller för flera punkter i denna revision – det vill säga samording, individuell 

anpassing och inflytande över planeringen – blir att individuella mål måste sättas i samverkan 

med andra aktörer som till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Förslag på frågor för personalen i HBS att ha med på projekt- och personalmöten: 

• Hur väl kan deltagarna använda sin rätt till inflytande över sin planering?  

• Kan det ske en andra planering? 

• Hur får deltagarna hjälp med att bearbeta eventuella bakslag i processen att få ett 

arbete som man är nöjd med?  

• Behöver arbetet med SIP och annan samverkan stärkas? 

 

Mål – en fråga om tillgänglighet 

Vilka är mina mål i MIA? 

Grundbehoven som deltagarna uppger om personliga mål handlar i de allra flesta fall om 

arbete och ekonomi, liksom att arbetsträna. För många gäller i andra hand ett stort behov av 

att bryta isolering, och behov av hjälp att hitta ny strategi och sortera bland eventuella 

möjligheter till arbete/studier samt myndighetskontakter. Tydligt är också behovet av rutiner, 

kartläggning och utvärdering. Det finns en känsla av en förbättrad hälsa i sin livssituation. 

Exempel: 

”Att återgå till samhället och vara vuxen igen.” 

”Att hitta ett jobb som jag orkar och klarar så jag kan få känna att jag duger och klarar mig 

själv!” 

”Att få hjälp med att kartlägga min situation, komma ut i arbetsträning och få stöd och hjälp 

under arbetsträningen. 

”Att genom boendestöd ha energi över för att kunna komma vidare.” 

”Att få pröva mig fram och få insikt i vilken arbetsnivå och typ av arbete jag idag klarar av, 

för att sedan ta mig ut i arbetslivet.” 

Kommentar: Centralt är viljan att komma ut i det riktiga arbetslivet till exempel genom 

praktik, men också självständig ekonomi. Analysgruppen tycker också att det är positivt att 

man relaterar till sin egen förmåga - det finns en öppenhet för en annan lösning än arbete/ 
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praktik framöver. Alla verkar vilja vara med i ett sammanhang - bryta isolering - att få vara 

med någonstans, ’att vara en människa’. Det finns en förväntan på att få hjälp med 

samordning och myndighetskontakter.  

 

Är målen anpassade efter mina behov? 

I MIA Huddinge Botkyrka Salem svarar 12 % av brukarna (33 svarande) att målen delvis eller 

inte alls är anpassade efter deras behov, vilket är mycket -  men ett mycket bättre resultat än 

vid förra mätningen. Då uppgav en dryg tredjedel att de inte var nöjda. Idag är 85 % av 

uppfattningen att målen i MIA är anpassade efter deltagarens behov.  

2 personer är inte alls nöjda bland de svarande. 

Exempel: 

”Vågar inte säga ifrån.” 

”Ekonomiskt jobbigt, stress skapar det.” 

 

Kommentar: Om insatserna ska lyckas behövs det så klart att målen är anpassade efter 

deltagarnas behov. Ett mindre antal deltagare uttrycker att så inte är fallet.  

En person beskriver i denna öpnna fråga att ekonomisk stress är grunden till känslan att inte 

nå sina mål i MIA, och vi har sett i andra svar att känslan av frivillighet inte är självklar: man 

behöver gå i MIA för att få ekonomisk grundtrygghet. Utifrån vår erfarenhet är ekonomisk 

stress en viktigt faktor. Insikt om att deltagarna kan uppleva denna stress mycket starkt är 

betydelsefull, även om deltagarna inte talar öppet om det. Vi vet att ekonomi och motkrav på 

bidragssökande är avhängigt förhållanden som inte MIA kan påverka. Men MIA behöver 

ändå känna till och förhålla sig till dessa problem för deltagarna. 

Förslag: MIA kan i de enskilda fallen försöka påverka till det bättre genom SIP-arbete när det 

gäller rimliga krav från till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  

 

Känner du att du får delta i MIA-projektet på lika villkor som de andra deltagarna? 

Majoriteten i fråga 40 svarar att de inte möter andra deltagare – 54 %. 27 % tycker att de får 

delta på lika villkor, men 15 % vet inte. 
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Inflytande – också en fråga om tillgänglighet 

Känner jag mig delaktig i planeringen av aktiviteter i MIA? 

Väldigt många – 85 % – menar att de varit delaktiga i planeringen av aktiviteter i MIA.  

6 % svarar Delvis. Ingen svarar Nej. Det här är en förbättring i MIA HBS – hälften så många 

är tveksamma till sin delaktighet i denna mätning jämfört med den förra.  

Kommentar:  Vi ser att deltagarna tycker att deras önskemål och behov av inflytande får 

gehör i stor utsräckning. Det enda negativa kan ses i samklang med andra frågor: projektets 

öppettider under sommaren och hur samordningen fungerar. I öppna svar ser vi under 

relaterade frågor bland annat att deltagare kan uppleva att det blir ’många möten samtidigt’. 

Kan SIP vara ett bra sätt att lösa detta? Individuella mål måste sättas i samverkan med andra 

aktörer som till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Fråga för personalen att diskutera: 

• Hur kan vi arbeta med SIP och annan samverkan för att ytterligare stärka deltagarna? 

Får jag möjlighet att planera min framtid med arbete och studier? 

Också på denna fråga är nöjdheten bra. Nästan tre fjärdedelar svarar Ja, 12 % delvis, 6 % 

svarar Nej och 9 % svarar Vet ej. 

Exempel: 

”Jag förstår inte frågan. Jag har fått hjälp med arbetsträning. Jag är inte intresserade av 

studier.” 

”Underlaget har bestämt vilken sak som ska komma i första hand.” 

”En längre tid än 1 år i projektet.” 

”Det är för kort tid MIA” 

”Studier är ej tillåtna inom projektet.” 

Kommentar: Arbete kan upplevas som en form av hägring, och det känns skambelagt att inte 

kunna arbeta som alla andra. Det är för kort tid i MIA för att klara av målet för dem som är 

längst från arbetsmarknaden. 

Fråga för personalen att diskutera: 
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• Hur bygger man upp stödet långsiktigt? 

 

Hur upplever du dina chanser att få arbete eller att börja studera efter MIA-projektet? 

 

Graf 11. Chanser efter MIA-projektet. Delprojekt Huddinge Botkyrka Salem. 

 

På denna fråga svarar 20 % Dåligt, 13 % Mindre bra. Nöjda är de som svarar Mycket bra,  

20 % respektive Bra – den högsta siffran på knappt 47 %. 

 

Här nedan redovisar vi alla negativa svar som inte riskerar röja identiteten hos de svarande för 

att underlätta för andras helhetsanalys: detta är ett av MIA:s huvudmål – att deltagare ska 

komma närmare arbete eller i arbete.  

 

Om du svarat "Mindre bra" eller "Dåligt", vad är hindret: 

”Mina sjukdomar.” 

”MIA-projektet är för kort för att individen/deltagaren ska hinna med att både må bättre och 

känna att man klarar av ett jobb.” 

”Jag ser inte att jag som bara klarar av att arbetsträna till liten del har någon chans att 

komma ut i arbete.” 
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”Jag har tack vare MIA-projektet påbörjat en anställning som varar en period. Det som är 

hindret upplever jag är en ekonomiskt/ politiskt.” 

”Om kommunen får ge mig vidare stöd med anpassad anställning när MIA är slut.” 

”Allt går sakta och jag har kommit till arbetsträning som inte har möjlighet till anställning 

sedan.” 

”Min sjukdom gör att jag inte fungerar tillräckligt bra för att klara ett normalt arbete.” 

”På grund av Corona stannar hela världen.” 

 

Kommentar: Funktionsvariation är hinder för att hitta arbete men hindren finns i samhället. 

Det är en politisk och ekonomisk fråga. Det är viktigt att det inte bara blir arbetsträning och 

inget mer. Utbudet från kommunen av sysselsättning och skyddade jobb kan vara det som 

faktiskt avgör, inte individens behov. Anställning får vidare inte vara kombinerad med tvång, 

som till exempel i fall med OSA; detta är kontraproduktivt.  

Lösning: det behövs mer information om rättigheter till både individer och verksamheter och 

mer lösningsfokuserat arbete.  

 

Har jag genom MIA-projektet fått hjälp med att upptäcka och ta tillvara mina styrkor 

och resurser? 

På frågan svarar tre fjärdedelar att man upplever att man fått hjälp att tillvarata sina resurser,  

3 % svarar Delvis, och 13 % Nej – ingen sådan hjälp. 

Kommentar: Det är svårt och tar tid att upptäcka sina styrkor. Det kan hänga ihop med att alla 

inte har kunnat komma ut i praktik eller att man inte är matchad mot något som gör att man 

kan komma till sin rätt.  

 

Är MIA-projektet annorlunda mot andra projekt/insatser eller aktiviteter? 

32 personer har svarat på frågan. 38 % uppger att de inte deltagit i projekt innan MIA. 

Av de ca 60 % som tidigare ingått i annat projekt svarar nära alla att MIA är annorlunda på ett 

enbart positivt sätt.  

Korta citat från personer som deltagit i andra projekt före MIA: 
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”Mer personligt.” 

”Allt anpassas efter mina förutsättningar.” 

”Man får mkt pepp och stöttning.” 

”Det är anpassat för mig och mina behov vilket har underlättat jättemycket.” 

”Känns mycket mer ’mänskligt’, man blir lyssnad på och känner sig inte överkörd. Mycket 

mer anpassad än andra insatser. Är jätteglad att jag fick komma hit!” 

”Mycket mer personligt och individuellt stöd vilket fungerar mycket bättre än stöd som sker i 

grupp.” 

”Sett att det händer mycket snabbare saker hos MIA-projektet än till exempel på 

arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet. Fick börja arbetsträna ganska snabbt 

också.” 

”Man blir behandlad som en människa. Man är ingen siffra för dem. Man blir respekterad 

som man är och inte dömd.” 

”Det finns många och fler alternativ och sätt att få det bästa än andra projektet.” 

Kommentar: Detta visar MIA:s styrka. Eftersom vi tryckt på att det är viktigt med 

individanpassning så är dessa svar väldigt roliga att läsa. Skillnad mot andra projekt verkar 

handla om att deltagarna känner sig sedda som individer. Det är individens förutsättningar 

man tittar på. Många tycker att det är bra med coachning, bra bemötande och mindre stress. 

MIA i HBS gör ett jättejobb!  

Övrig reflektion: Vi är förvånade över att det är så många som inte har deltagit i någon annan 

insats innan. Kan det vara så att det är många som har stått utanför väldigt länge. Varför då? 
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Vad har betytt mest för dig i MIA-projektet? (flera svarsalternativ kan anges) 

 

Graf 12. Betydelse av MIA-projektet. Delprojekt Huddinge Botkyrka Salem. 

 

Vad har varit sämst i MIA? 

Korta citat från några av de 27 personer som svarat på frågan: 

”Att jag inte alltid vet vad det kommer leda till i slutändan. ” 

”Jag hade helst velat ha sjukskrivning då min ork till att göra saker är väldigt låg.” 

"Tvånget att behöva göra saker när jag oftast inte orkar.” 

”Överlag svårt motivera sig att göra saker när man är sjuk och inte får någon inkomst.” 

”Att inte få vara kvar så länge man behöver för att kunna stå helt själv.” 

”Att den första handläggaren jag hade inte lyssnade på mig.” 

”Att det är tidsbegränsat på ett år. Jag hade behövt mer tid för att lämna mig stabilare när 

jag går över i nästa steg.” 

”Att Botkyrka kommuns olika enheter o avdelningar jobbar till synes utan samordning eller 

tillsyn. Alla håller på med sitt utan kunskap eller kontakt med kollegor från andra 

avdelningar. ABSOLUT INGEN samordning!” 
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”Att tvingas till det som inte kändes bra: Prova det och prova det!” 

”Att det är tidsbegränsat, skulle behöva mer tid i MIA.” 

”Att 1 år är alldeles för kort tid.” 

”Allt har gått långsamt.” 

”Vad händer sedan? Att falla genom stolarna? Rädd för snart är det dags att stå på egna ben. 

”Tortyr att inte orka.” 

”Inget har varit dåligt. Förutom att det är tidsbegränsat.” 

”Alla onödiga möten för att skriva en underskrift.” 

Kommentar: Tvång av ekonomisk karaktär som upplevs kopplat till att delta i projektet är ett 

problem. Lösning: istället för att villkora till exempel försörjningsstöd bör man kunna ge 

tydlig ersättning till deltagarna för att de är med i projektet? Annars är det främst för kort tid 

och tidspress, vilket är genomgående i revisionen.  

Brist på samordning externt behöver först intern samverkan mellan handläggare och utförare i 

MIA. 

 

Vad är viktigast för att du ska känna att du har inflytande i ditt liv? 

 

Av de 21 svaren har vi gjort en innehållsanalys som vi redogör för i kommentaren. 

Kommentar:  

➢ Att bli förstådd, sedd och respekterad är viktigt, liksom ekonomisk trygghet och 

känsla av tillhörighet och sammanhang. Egenvärde – jag är värd något.  

➢ Att bygga upp en framtid med valmöjligheter. Samverkan – att få fortsatt hjälp.  

➢ Att ha en fördomsfri arbetsplats. Att inte behöva dölja sin funktionsnedsättning.   

➢ Socialt umgänge är viktigt – att kunna träffa andra människor.  

➢ Praktisk hjälp: som att få hjälp att fylla i blanketter och klara av möten.  

➢ Hälsa är en grundförutsättning. Att få tid att läka. Kartläggning av diagnoser är viktigt.  

➢ Att bli bemött av kompetent personal. 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

På den sista frågan svarade 17 personer. 
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Kommentar: Analysgruppen konstaterar att de flesta är jättenöjda, har fått hjälp, känner sig 

förstådda. Någon uppger att man fått hjälp att kunna leva vidare. Det är många starka och fina 

ord om projektet vilket är mycket positivt! Projektet ger någonting och har brutit isolering – 

man känner sig som en del av ett sammanhang.  
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Del 2b. Resultat i delprojektet MIA Södertälje. 
 

Antal svarande i Södertälje i denna mätning var 51 personer och det är samma antal svarande 

per fråga i texten nedan då inte annat anges. 

I frågor med öppna svar i enkäten har vi – när det hjälpt att förtydliga vår analys – lyft några 

exempel från deltagarnas synpunkter i enkäten som citat. I vissa falla är dessa inte ordagrant 

återgivna för att undvika att röja identiteten hos den svarande. 

Frågorna från enkäten redovisas i den här rapporten inte i nummerföljd utan indelas i teman 

för att underlätta läsningen. 

Bakgrundsfakta 

I delprojektet MIA Södertälje har 35 svarande varit kvinnor och 15 män. En brukare har 

uppgett annan könsidentitet. Fler brukare har deltagit i år och andelen män har minskat något 

mot förra året. Då var 40 % av brukarna män. 

Vi ser en relativt jämn åldersspridning i Södertälje i år, men med en övervikt mot de två äldre 

målgrupperna. 60 % av brukarna är i åldrarna 45 till 65 år. 82 % har fast boende och ungefär 

var tredje deltagare har barn. (Ett bortfall på frågan om barn, och två bortfall på frågan om 

fast boende). 

 

Graf 13. Ålder. Delprojekt Södertälje. 
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Bemötande 

I detta frågeområde berör vi frågor som handlar om mötet med personalen och brukarnas 

upplevelse av trygghet i projektet.  

Brukarna (50 svarande) är fortsatt mycket nöjda och positiva till det bemötande som de får av 

personalen i MIA Södertälje (76 % mycket bra, 24 % bra). Det här är en framgång för 

verksamheten då ingen i år uppger att de är missnöjda med personalens bemötande.  

Förra året svarade 10,5 % (50 svarande) att de möter fördomar hos personalen. Då var vi 

kritiska till det i vår analys. I år har ingen svarat ja på frågan om de mötts av fördomar – ett 

glädjande resultat! Visserligen svarar 4 % att de ”delvis” möter fördomar hos personalen. 

Men i en jämförelse med förra året tycks något positivt ha hänt. Vi föreslog senast att 

projektet bör avsätta tid och resurser för att diskutera värdegrunder och människosyn med 

personalen. Skillnaden är så pass tydlig att vi antar att verksamheten förbättrats i det här 

avseendet, och att åtgärderna gett effekt. 

Däremot är det fortfarande så att endast 80 % anser att de känner sig helt trygga i MIA-

projektet (49 svarande), alltså svarade ja på frågan. En förklaring som brukarna ger även i år 

är att det finns en oro om vad som händer efter MIA-projektet.  

Kommentar: Vi undrar därför fortfarande 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. Vi vill här understryka 

möjligheten att arbeta med Samordnad Individuell Plan, SIP, och andra samverkansformer 

kring de enskilda brukarna. 

I enkätens fråga om brukaren vågar ifrågasätta dåligt bemötande (49 svarande) svarar endast 

57 % av brukarna ja på frågan. Det ger anledning till oro. Vi vill inte övertolka resultatet på 

enkätfrågan eftersom ingen samtidigt svarat att de upplever sig bli dåligt bemötta av 

personalen. I sämsta fall har frågan varit förvirrande. Vi kan också tänka oss att frågan av 

vissa tolkats allmänt, det vill säga om man rent allmänt vågar ifrågasätta dåligt bemötande i 

olika livssituationer, alltså även utanför MIA-projektet. Eller kanske ifall man vågar 

ifrågasätta dåligt bemötande av andra deltagare i projektet. Eftersom det trots allt är 43 % av 
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alla som inte svarat ja på frågan, vill vi lyfta fram det och föreslå att verksamheten gör en 

egen analys.  

Exempel från öppen fråga: 

”Jag känner mig osäker på hur länge jag får gå kvar. Sen kommer förslagen lite i fel ordning. 

Till exempel borde fokus på hälsan kommit före fokus på huruvida förmåga till arbete. Men 

nu blev det tvärtom. Hoppas att jag får fortsätta i alla fall, då det känns nödvändigt i livet just 

nu.” 

Vi vill lyfta fram detta svar som ett exempel på att inte alla känner sig trygga i projektet, även 

om en tydlig majoritet svarat att de gör det. 

Analysgruppens diskussioner har rört om det går att hitta ett förhållningssätt där det är tydligt 

att deltagarna inte behöver känna sig som i beroendesituation. 

Frågor för personal att diskutera runt: 

• Finns andra pedagogiska möjligheter?  

• Är det tydligt att ifrågasättande av bemötande inte påverkar insatsen? 

• Är vi medvetna om maktförhållande deltagare/personal? 

 

Också här ger vi konkret förslag: 

Anonym låda/digitalt plank. Lyft i verksamhetens egna enkäter frågor om inflytande/ 

bemötande, gärna med kryssfrågor som är enkla. 

 

Motsvarar MIA-projektet mina förväntningar? 

Metoden som används motsvarar inte alltid brukarens förväntningar. Endast 63 % svarar ja på 

frågan (49 svarande). På den följande öppna frågan förstår vi att någon brukare känner sig 

lurad - brukaren hade mål som inte gick att nå inom projektet. Man anser att MIA inte borde 

ha inlett en insats för att nå målet - om det inte finns möjlighet att förlänga tiden i projektet för 

att möjliggöra att målet kunde uppnås. Vi ser att det är flera som inte förväntat sig så mycket. 

Man vågar inte ha förväntningar då man blivit besviken förut. Det här gör det givetvis svårt 

att hitta en relevant målsättning. Detta ligger helt i linje med vår erfarenhet av andra 

undersökningar med motsvarande målgrupp. 
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Förslag på frågor för personalen att diskutera: 

• Kanske kan alternativa sysselsättningar drivas i samarbete med socialpsykiatrin? 

• Följa upp dom som är ute i olika insatser - det kan finnas ett mörkertal där av deltagare 

som mår dåligt? 

• Vad händer med dom som inte kommer vidare - går de tillbaka till tidigare situation?  

• Övergången från MIA – finns någon form av sysselsättning/sammanhang i väntan på 

det som kommer? 

• Hur ser vi till att hjälpa dem som känner att det går för långsamt? 

 

30 % vet inte vem de ska vända sig till för annat stöd och synpunkter om projektet, vilket vi 

menar inte är bra (47 svarande). På den följande öppna frågan svarar en deltagare: 

”Nej, jag har ingen att vända mig till förutom min handläggare på försörjningsstöd, och det 

är jag tveksam till att jag skulle använda mig av.” 

Kommentar: Det är viktigt att brukaren vet vem de kan vända sig till för stöd eller synpunkter 

på sitt deltagande där. Det behöver vara alldeles tydligt. Två konkreta förslag: lägg 

information som broschyr eller ha tillgänglig info på anslagstavla, ni kan också lägga in en 

rutin i inskrivningssamtalen. 

 

Tillgänglighet 

I detta tema har vi ställt frågor om samordning, tempo och brukarens rättigheter samt om 

deltagande sker på lika villkor som andra brukare. 

I frågan om samordning av konktakter med myndigheter (49 svarande) kan vi konstatera att 

brukarna är mindre nöjda vid årets undersökning. I år är endast ca 70 % nöjda med 

samordningen av kontakterna.   

Exempel från öppen fråga: 

”Jag har inte fått mycket stöd alls från min samordnare.” 

”Jag önskar ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan” 
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”Frågan har aldrig ens tagits upp. Så jag svarar nej” 

 

Kommentar: I andra frågor i enkäten förekommer svar som tyder på behov av samordning. 

Till exempel att det saknas resurser eller att man behöver få hjälp till kontakt med någon 

vilket ändå får oss att undra över om funktionen att hjälpa brukarna med samordning behöver 

förbättras. Diskussionen i gruppen är om brukarna kan ha missförstått den samordnande rollen 

och hur kontakten med myndigheter ska se ut?  

 

Hur upplever du tempot i MIA-projektet? 

Fler är nöjda med tempot i år. Hela 86 % anser att tempot är alldeles lagom. Det faktum att 10 

% tycker att det går för långsamt och 4 % av deltagarna att det går för fort är problematiskt, 

men samtidigt är årets resultat en klar förbättring mot förra året  

Kommentar: Slutsatsen efter analysen i revisorsgruppen blir även i år att personalen inte helt 

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 för att säkerställa att 

brukarnas tempo individanpassas. Vi tycker att målet måste vara att alla deltagare anser att 

tempot är lagom för dem.  

 

Får du den hjälp du behöver i MIA-projektet? 

Drygt 70 % av deltagarna svarar ja på frågan om de får den hjälp de behöver (48 svarande). 

Siffran är ganska hög, men knappt 20 % är delvis eller inte alls nöjda, resterande har svarat att 

de inte vet.  

Kommentar: För att ge möjlighet till rehabilitering och motverka misslyckanden behöver den 

grupp som inte är nöjd kartläggas och vi tror att projekttiden är avgörande för många brukare 

mot bakgrund av vad vi utläser i enkätens öppna svar.  

Några citat från den följande öppna frågan: 

”Jag saknar ett helhetsgrepp på min komplexa situation, inte bara hjälp med vissa delar. Jag 

behöver juridiskt stöd till exempel” 
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”Jag får inte göra klart min planering så jag kan inte nå målet vi satte upp för mig och det 

gör mig jätteledsen för jag vet ingen annanstans jag kan få hjälp med att nå mitt mål, tyvärr” 

”Jag saknar en samordnare som hjälper mig med myndigheter plus vård” 

 

Möjligheten att påverka planeringen av aktiviteter? 

Endast två % svarar nej på frågan om de kunnat påverka planeringen av aktiviteter (48 

svarande). Några vet inte om de kunnat påverka sin planering, 15 %, och resterande anser att 

de kunnat påverka planeringen av aktiviteter helt eller delvis. Det tycker vi är ett gott resultat 

– klart bättre än förra året. Det här är en kärnfråga i fungerande brukarinflytande! 

Fråga för personalen att diskutera: 

• Hur kan vi arbeta med att involverera brukarna i sin egen planering? 

 

Många är osäkra på om de har möjlighet att planera inför framtida arbete eller studier. Cirka 

30 % svarar vet ej på den frågan. Ett annat tecken på att det råder osäkerhet här är att fem 

brukare valde att inte svara på den här frågan. 

Kommentar: Vi tolkar resultatet som att en tydligare planering av framtiden efter projektet 

behövs. Osäkerheten bland brukarna är för stor, tycker vi. Det kan visserligen vara så att 

många av de som är osäkra har lång tid kvar i projektet och att en sådan planering därför inte 

finns. Men samtal om framtiden efter projektet bör nog komma in tidigt i projektet, menar vi. 

Det skapar såväl trygghet som tydliga mål att sträva mot. 

Fråga för personalen att diskutera: 

• Hur bygger man upp stödet långsiktigt? 

• Kan vi fördjupa vår målsättning med SIP och annan samverkan, till exempel med 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen? 

 

Mål – en fråga om tillgänglighet 

I MIA Södertälje svarar i år 81 % av deltagarna att målen helt eller delvis är anpassade efter 

deras behov (48 deltagare). Det är ett bättre resultat än förra året. Men det finns fortfarande 
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för en del en upplevelse av att målen inte överensstämmer med deltagarens behov. Att nära 

var femte brukare inte svarat ja eller delvis på frågan ger anledning till fortsatt kvalitetsarbete 

i verksamheten, anser vi. Samtidigt vet vi att målgruppen har en ganska bred problematik och 

vi tycker att resultatet är imponerande mot den bakgrunden. 

Ett par exempel från de öppna svaren: 

”Fokus hamnar mycket på rehabilitering. I mitt fall är det mindre relevant. Jag behöver stöd 

med myndighetskontakter och samordning.” 

”Jag upplever att målen sätts upp lite mer efter vad dem ska göra och inte efter dig.” 

 

Har du genom MIA-projektet fått hjälp med att upptäcka och ta tillvara dina styrkor 

och resurser? 

På frågan svarar 67 % (49 svarande) att man upplever att man fått hjälp att tillvarata sina 

resurser, 6 % svarar Delvis, och 8 % Nej – ingen sådan hjälp.18 % svarar vet ej. 

Kommentar: Det är svårt och tar tid att upptäcka sina styrkor. Det kan hänga ihop med att alla 

inte har kunnat komma ut i praktik eller att man inte är matchad mot något som gör att man 

kan komma till sin rätt.  

 

Är MIA-projektet annorlunda mot andra projekt/insatser eller aktiviteter? 

21 personer har svarat ja på frågan (49 svarande). 12 % uppger att de inte deltagit i projekt 

innan MIA. 26 % har svarat att de inte vet. 

Av de som tidigare ingått i annat projekt  svarar många att MIA är annorlunda på ett enbart 

positivt sätt.  

Korta citat från personer som deltagit i andra projekt före MIA: 

”MIA är en jättefin nystarts bro emellan kommunen, socialtjänst och arbetsförmedlingen då 

ser man hur viktigt det är att fördriva tiden med något värdefullt som gynnar medborgaren 

och olika instanser som har möjlighet vägleda långtidsjukrivna att finna god arbetsmiljö och 

struktur.” 

”De bryr sig om att hjälpa mer än andra.” 

”Över förväntan. Bättre bemötande och planeringsmodell.” 
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”På arbetsförmedlingen fick jag inte den hjälp jag hade rätt till.” 

”Inte bortglömd ännu.” 

”Mer fokuserat på helheten i mitt fall. Mer lösningsorienterat. Ger mig plats att själv 

definiera mål och vägen dit.” 

”Jag fick träffa mycket folk i grupp men så är det inte nu. Många som var i samma situation 

som en själv.” 

”De förstår min problematik/diagnoser bättre än andra insatser.” 

”Det är passande utifrån ålder och hälsa.” 

”Jag tycker att detta projekt är intressant och viktigt. […] Jag trivs i Mia projekt.” 

 ”Ett lyckat projekt som hjälper den sjuka att utvecklas framåt och att bryta utanförskapet 

som den var i.” 

”Den är likadan som alla andra projekt.” 

 

Kommentar: Detta visar MIA:s styrka. Eftersom vi tryckt på att det är viktigt med 

individanpassning så är dessa svar väldigt roliga att läsa. Skillnad mot andra projekt verkar 

handla om att deltagarna känner sig sedda som individer. Det är individens förutsättningar 

man tittar på. Många tycker att det är bra med coachning, bra bemötande och mindre stress. 

MIA i Södertälje gör ett jättejobb!  
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Del 2c. Resultat i delprojekt MIA Östra Södertörn. 

Antal svarande i Östra Södertörn i denna mätning var 41 personer och det är samma antal 

svarande per fråga i texten nedan då inte annat anges. 

I frågor med öppna svar i enkäten har vi - när det hjälpt att förtydliga vår analys - lyft några 

exempel som citat från deltagarnas synpunkter i enkäten. I vissa falla är dessa inte ordagrant 

återgivna för att undvika att röja identiteten hos den svarande. 

Frågorna från enkäten redovisas i den här rapporten inte i nummerföljd utan indelas i teman 

för att underlätta läsningen. 

 

Bakgrundsfakta 

I delprojektet är 29 svarande kvinnor och 12 män. Åldersfördelningen är ganska jämnt 

fördelad, men den äldsta ålderskategorin är något underrepresenterad. Endast en av 10 

deltagare är mellan 55 till 65 år gammal.  

 

Graf 14. Ålder. Delprojekt Östra Södertörn. 

 

Hur kom man med i projektet i Östra Södertörn? Inte oväntat så kom de flesta med via sin 

handläggare, men det är värt att notera att var tionde deltagare kommit med efter eget initiativ. 
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37 % av deltagarna har barn och var fjärde deltagare bor när enkäten gjordes i tillfälligt 

boende. 

 

Bemötande 

I detta tema berör vi frågor som handlar om mötet med personalen och brukarnas upplevlese 

av trygghet i projektet.  

Vi kan se att bemötandet överlag är gott allmänt sett. Det har inte skett någon påtaglig 

förändring från förra årets undersökning. Av 39 svarande på frågan i enkäten svarade en 

brukare att bemötandet var mindre bra. Ingen svarade att bemötandet var dåligt. 38 av 

brukarna svarade att bemötandet var mycket bra eller bra.  

Det finns dock en liten skillnad på att bli lyssnad på och tagen på allvar. Förra året upplevde 

10 % av brukarna att de inte blev tagna på allvar. I år ser det bättre ut att döma av vår 

enkätundersökning, endast en svarande anser sig inte bli tagen på allvar.  

På den öppna frågan hur brukaren upplevde det första mötet med personalen i MIA-projektet, 

så svarade 36 personer. Av dessa var endast två något kritiska: 

”Virrig, (kändes som) att hon inte orkade ha mig där.” 

”Lite rörigt, mycket information.” 

 

Kommentar: På alla de ovanstående frågorna är resultatet imponerande, anser gruppen. 

 

I Östra Södertörn har några brukare svarat att de möter fördomar i MIA. Vad det handlar om 

får vi en bild av i svaren på den öppna frågan:  

”Svarar som tidigare fråga. Bara för att jag haft en kraftig depression och är bipolär så 

betyder inte det att jag sover halva dagarna eller inte klarat av skolan.” 

”Att de man träffar faktiskt lägger tid på att se att varje klient är unik känns faktiskt inte 

orimligt.” 
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”När alla problem från hjärnan buntas ihop till psykisk ohälsa i folkmun så tror en del av 

dom som fått bukt med sin milda psykiska ohälsa att det på samma sätt går att få bukt med en 

kronisk psykisk sjukdom som i bästa fall blir mycket bättre med rätt förutsättningar men 

ligger vilandes och kan bryta ut igen.” 

”Möter fördomar bland kommunens anställda.” 

Kommentar: Vi kan se att några av svaren handlar om fördomar som man upplever att man 

möter i projektet, och några andra handlar mer om allmänna fördomar som man möter och har 

mött under livet. Vi, som själva är brukare, kan vittna om att man möts av fördomar om man 

har psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Med tanke på det tolkar vi ändå 

enkätsvaren som att man i MIA-projektet bemödat sig om att möta alla deltagare respektfullt 

och fördomsfritt, vilket är mycket glädjande. 

 

Upplevelsen av trygghet i MIA-projektet 

95 % av brukarna upplever sig trygga eller delvis trygga i MIA Östra Södertörn (40 

svarande). Även det är en förbättring mot förra året. På den följande öppna frågan så kan vi se 

att de få som upplever otrygghet i projektet gör det på grund av felaktig information och fel 

förutsättningar innan de kom med i projektet. 

Exempel: 

”Visste inte vad det skulle ge, och vad som skulle hända.” 

”På grund av oväntade ändringar (på grund av försäkringskassan) fast att jag fått info att 

inga förändringar ska ske. 

Kommentar: Vi tolkar det som att projektet i Östra Södertörn inte hade några problem med 

deltagarnas känsla av trygghet i själva projektet. Däremot finns det anledning att fundera över 

hur förankringen och samrådet med brukaren om att delta går till. När en deltagare kommer in 

med negativa förväntningar från början kan det bli svårt att senare ändra åsikt om sitt 

deltagande. 

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. 
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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 tiden är ett centralt perspektiv. 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. 

Vågar du ifrågasätta dåligt bemötande?  

En tredjedel vågar inte helt ifrågasätta dåligt bemötande ser vi i frågan (varav en del svarar 

Vet inte). Det ger anledning till diskussion. 

Kommentar: Analysgruppens diskussioner har rört om det går att hitta ett förhållningssätt där 

det är tydligt att deltagarna inte behöver uppleva att de står i en beroendesituation. 

Frågor för personal att diskutera runt: 

• Finns andra pedagogiska möjligheter?  

• Är det tydligt att ifrågasättande av bemötande inte påverkar insatsen? 

• Är vi medvetna om maktförhållande deltagare/personal? 

 

Också här ger vi konkret förslag: 

Anonym låda/ digitalt plank. Lyft i verksamhetens egna enkäter frågor om inflytande/ 

bemötande, gärna med kryssfrågor som är enkla. 

 

Tillgänglighet 

En av fem brukare säger att de inte har någon som de kan vända sig till i MIA-projektet om 

man behöver extra hjälp (40 svarande). Eller så vet de inte vem de ska vända sig till. 

Kommentar: Vi menar att resultatet visar att MIA-projektet inte helt uppfyller behovet av 

stöd. Vi föreslår därför att MIA-projektet säkerställer att varje brukare ska kunna veta vart 

man ska vända sig när behov uppkommer.  
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Hjälp med samordning av myndighetskontakter 

På frågan om brukarna fått hjälp att samordna sina kontakter med myndigheter (39 svarande) 

så har situationen förbättrats något sedan vår förra enkätundersökning. Då svarade hela  

27,5 %  nej på frågan eller att de inte vet om de får hjälp med samordning. Motsvarande 

resultat i år är 12,8 %. Det är naturligtsvis glädjande. Samtidigt är det fortfarande endast 77 % 

eller drygt tre av fyra som svarar ja på frågan. Cirka 1 av 10 svarande anser att de endast 

delvis fått hjälp med att samordna sina myndighetskontakter. Den följande öppna frågan tyder 

på att många av de som svarat  ”delvis” anser sig kunna sköta sina myndighetskontakter själva 

och inte behöver någon hjälp med det. Ett svar handlade om önskan om stöd med 

samordningen och som inte fungerat så bra: 

”Det har varit svårt att samordna kontakterna, speciellt med vården.” 

 

Upplevelsen av tempot i MIA-projektet 

Även när det gäller tempot inom MIA-projektet så signalerar vår enkät att det upplevs bättre 

nu av flera än vid förra mätningen. Senast ansåg 18 % av brukarna att tempot antingen var för 

långsamt eller för fort (hälften tyckte att det gick för fort, hälften att det gick för långsamt). 

Nu är det bara cirka 13 % som upplever att tempot är fel. Av dem tycker de allra flesta den 

här gången att det går för fort (39 svarande). 

Kommentar: Vi tycker att det är viktigt att alla upplever en tillfredsställelse i tempot. Ett 

lagom tempo kan också vara en nyckel till förbättrad hälsa. Vårt förslag är därför alltjämt att 

MIA-projektet tar fram en policy som säkerställer att brukarnas tempo individanpassas. 

 

Får du den hjälp du behöver i MIA-projektet? 

80 % av brukarna uppger att de får den hjälp de behöver (40 svarande). Även där kan vi se en 

liten förbättring i jämförelse med den förra enkätundersökningen. Men det är fortfarande en 

av fem deltagare som anser att de endast delvis får den hjälp de behöver eller inte vet om de 

får det.  

Kommentar: Dettta är höga siffror och ett bra resulat! Dock vill vi födjupa med följande: Att 

få den hjälp man behöver måste vara centralt för projektets möjlighet att leda till positiv 

utveckling för individen, menar vi – och det är glädjande att resultatet är bättre i år. Det 
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betyder inte att allt är frid och fröjd nu. Det är fortfarande så att var femte deltagare inte 

känner sig nöjd. Bland de som har angett vad som saknas kan vi skönja en ton av uppgivenhet 

– något som emellertid enligt svaren ofta står att finna i orsaker utanför MIA. Att få mer tid 

med CM är centralt 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 och vården. 

 Det är vidare 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. 

Exempel: 

”Vet inte, men allt tar tid, inte bara på grund av MIA utan arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan dröjer evigheter.” 

”Saknas planering för framtiden. Vårdkontakter och hjälp med rätt vård.” 

”Pga att jag inte vet någonting angående om jag får vara kvar eller ej i MIA (på grund av 

försäkringskassan).” 

”Jag kan mejla min CM, även om hon inte är min CM längre och rådfråga henne, men det är 

inte hur det kanske ska gå till.” 

”Har för det mesta fått sköta mig själv.” 

 

Motsvarar metoden i MIA-projektet dina förväntningar? 

Här svarar hälften Ja på frågan var femte Delvis, och nästan var tionde Nej. Resten av de 

svarande uppger att de inte vet.  

 

 Exempel: 

 

”På jobbfronten har inte mycket hänt alls, även om hen följde med och skrev in mej på 

arbetsförmedlingen.” 

”Inte lika mycket hjälp med psykiatrin”. 
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Kommentar: Det väcker frågor att många inte är helt nöjda. 

Förslag på frågor för personalen att diskutera (förslagen bygger på synpunkter i öppna svar i 

flera frågor än denna): 

• Kanske kan alternativa sysselsättningar drivas i samarbete med socialpsykiatrin? 

• Följa upp dom som är ute i olika insatser - det kan finnas ett mörkertal där av deltagare 

som mår dåligt? 

• Vad händer med dom som inte kommer vidare - går de tillbaka till tidigare situation?  

• Övergången från MIA – finns någon form av sysselsättning/sammanhang i väntan på 

det som kommer? 

• Hur ser vi till att hjälpa dem som känner att det går för långsamt? 

 

Mål – en fråga om tillgänglighet 

I MIA Östra Södertörn svarar nu de allra flesta eller 92,5 % av brukarna (40 svar) att målen 

helt eller delvis är anpassade efter deras behov. Av dem svarar 87,5 % att målen är helt 

anpassade efter behoven. Det är en framgång om man jämför med hur det såg ut vid vår förra 

undersökning. Då ansåg cirka 23 % att målen inte var anpassade efter deras behov. Nu gör 

endast en av 40 svarande det. Det är en så pass stor förbättring att vi dels vill berömma 

verksamheten, och dels antar att bra åtgärder har genomförts sedan vi påpekade problem vid 

den förra undersökningen. 

Inflytande – också en fråga om tillgänglighet 

Vi har ställt frågor om brukarnas möjligheter att påverka sin situation. 

I MIA Östra Södertörn kan vi fortfarande se att en viss form av maktlöshet avspeglas i svaren. 

17,5 % av brukarna svarar att de endast delvis kan påverka sin planering av aktiviteter inom 

MIA-projeketet (40 svar). 30 % av brukarna svarar nej, delvis eller vet inte på frågan om de 

kan planera sitt arbete med arbete eller studier. 15 % av brukarna menar att de endast delvis 

kan framföra sina synpunkter till personalen (40 svar). Jämför vi med resultatet från förra 

undersökningen så har det ändå skett en liten men tydlig förbättring. 

I de öppna svaren om inflytande framkommer även i år en känsla av hopplöshet bland en del 

brukare, där faktorer utanför de själva styr. Vi noterar en känsla av att inte bli uppfångad. 
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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.  

Exempel: 

” Som sagt: mer motivering och på-puttning av CM. Ett mer personligt hanterande av det 

hela kanske.” 

”Inget prat om framtiden, och jag vet inte vad jag vill så” 

”Alldeles för många omändringar, tungt o stressigt.” 

Fråga för personalen att diskutera: 

• Hur kan vi arbete med SIP för att ytterligare stärka deltagarna? 

 

På frågan om möjligheten att planera sin framtid med arbete eller studier, är resultatet inte 

alldeles smickrande. Visserligen anser 70 % av brukarna att de får möjlighet att planera sin 

framtid. Men en stor grupp av brukare, tre av tio, upplever inte att det riktigt är så. De har 

svarat ”delvis”, ”vet ej” eller ”nej” på frågan. Vår bedömning är att det är lite för många för 

att det ska kännas tillfredsställande.  

Kommentar: Sammantaget är vår analys att i vart fall en del brukare inte upplever att de kan 

påverka sin situation. Vårt förslag är därför att motverka känslan av maktlöshet genom att alla 

brukare dels stimuleras att komma med synpunkter, och dels fångas upp, utvecklas och tas på 

allvar. 

Fråga för personalen att diskutera: 

• Hur bygger man upp stödet långsiktigt? 

 

MIA i Östra Södertörn gör ett jättejobb!  

 

Slutord för alla tre delprojekten blir: Tiden i ett omtyckt projekt behöver vara längre!  
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Del 3. Resultatrapport Arbetsintegrerade sociala företag. 

Sammanfattande kommentarer och förbättringsförslag 

Vi har i denna delrapport valt att låta resultatet tala för sig självt utan att särredovisa våra 

kommentarer och förbättringsförslag i den löpande texten. Huvudskälet till det är att detta är 

en fördjupande delrapport där vi tydligt kan se att väldigt mycket fungerar och att brukarna 

har en mycket positiv erfarenhet av sin arbetsträning.  

Vi punktar därför i detta avsnitt sammanfattande kommentarer och förbättringsförslag för att 

göra brukarnas upplevelse ännu bättre än vad den är idag.  

➢ Kommentar: Det måste finnas regelbunden uppföljning från MIA-projektet – att man 

stämmer av och utvärderar – detta måste vara en förutsättning för en arbetsintegrerad 

metod. Detta kanske redan fungerar men vi vill ändå trycka på vikten av uppföljning 

av såväl individ som arbetsplats.  

Vårt förbättringsförslag: Tydliggör för brukarna och arbetsträningsplatserna 

villkoren för ASF. 

➢ Kommentar: Vi uppfattar att det är många brukare i metoden ASF som har svårt att 

bemöta dåligt bemötande. Hur förhåller sig ASF till den frågan? Vilka metoder 

används för att vara brukarna behjälpliga? Vi tänker att det är viktigt att det finns en 

medvetenhet hos varje ASF om denna fråga och att handledare och personal kan 

förhålla sig till det.  

Vårt förbättringsförslag: Att det finns en bemötandeplan inför uppdraget vilket ger 

en kunskap och förståelse om deltagarna. 

➢ Kommentar: Vi har också funderat på skillnaden mellan en vanlig arbetsplats och en 

praktikplats. Denna fråga är svår och dubbelbottnad: Man kan känna sig stigmatiserad 

i en miljö där många har liknande problem. Det kan också bli ett problem om man 

känner att man inte kan komma vidare i en miljö där många har samma problem. Men 

det kan å andra sidan också vara ett stöd att få vara med andra med liknande problem. 

Vi tycker att uppdragstagarnas syn på sitt uppdrag kan vara mycket intressant för 

personalen att resonera runt och fördjupa sig i. 

Vårt förbättringsförslag: Att MIA-projektet fördjupar sig i aktörerna och för en 

dialog om deras uppdrag för att brukarna ska kunna komma vidare i sitt liv. 

➢ Kommentar: Även om brukarna är mycket positiva till sin arbetsträning så kan vi 

ändå skönja en saknad av mening i förhållande till valet av arbetspraktik. Det finns 
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inte arbeten anpassade på samma sätt i ASF som i reguljär arbetsträning. Vi menar att 

det i grunden saknas individfokus då urvalet av arbetsträningsplatser är begränsat och 

det kan finnas skäl för att bredda upptaget av arbetsträningsplatser.  

Vårt förbättringsförslag: Utöka utbudet av arbetsträningsplatser som matchar 

brukarens kompetens och förmåga. 

 

Genomförande av de fördjupade intervjuerna 

I denna revision hade vi ett särskilt uppdrag att göra fördjupade intervjuer med sex personer 

som gjorde sin arbetsträning på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF).  

Vi börjar här med att först beskriva hur vi gått till väga i denna del av uppdraget. Vi 

genomförde arbetet i fem steg. 

1. Vi gjorde an analys av den kvantitativa enkäten där vi filtrerade fram enbart de 

brukare som hade ASF som metod. 

2. Utifrån analysen skapade vi en intervjuguide (Bilaga 5). 

3. Ett stratifierat urval av intervjupersoner genomfördes av MIA-projektets utredare. 

Brukarna skulle ha varit med i MIA-projektet i mer än 3 månader och ha varit i ASF i  

ungefär en månad eller längre vid urvalsförfarandet. 

4. 5 brukare (2 från HBS, 2 från ÖS samt 1 från Södertälje) tackade ja till att delta i de 

fördjupade intervjuerna. Samtliga intervjupersoner informerades om sin rätt till 

anonymitet samt att hen när som helst kunde avbryta intervjun. Brukarna från HBS 

hade tillgång till metoderna CM, SE och ASF. Brukarna från ÖS hade tillgång till 

metoderna CM och ASF. Brukaren från Södertälje hade tillgång till Boston och ASF. 

5. Vi analyserade därefter vad dom intervjuade sagt och sammanställde det i denna 

kompletterande rapport. 

Viktigt att poängtera är att denna del av revisionen inte är bunden till vår kvantitativa metod 

”Brukarstyrda brukarrevisioner”. Uppdraget var att göra fördjupande intervjuer som inte skall 

förväxlas med djupintervjuer. Vi har under projektets gång mejslat fram vårt arbetssätt som vi 

därefter redovisar i denna rapport. 
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Kort om metoden ASF 

Arbetsintegrerande sociala företag benämns en typ av företag i Sverige som driver 

näringsverksamhet med syfte att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller 

behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle (Wikipedia, 2020). 

För den som är intresserad av information om ASF finns mycket material att tillgå till 

exempel hos Tillväxtverket. Vi rekommenderar också varmt att ta del av boken ”Sociala 

företag vidgar arbetsmarknaden” (Blideman & Laurelii, 2011). 

Alla delprojekt i MIA-projektet har gjort egna upphandlingar av ASF, bortsett från Stockholm 

som använder Arbetsförmedlingens överenskommelser om förstärkt arbetsträning. Alla 

upphandlingar har inneburit någon form av kvalitetskontroll. De ska bland annat beskriva hur 

de kan leverera utifrån de krav som ställts. Dessa skall-krav finns i förfrågningsunderlagen i 

upphandlingarna. Samarbetet med projektet handlar bland annat om uppföljning av 

arbetsträningen på individnivå och utifrån avtalen.  

 

Om de svarande 

 
Graf 15.. Fördelning av deltagare i ASF.  Uppdelat efter delprojekt. 

Vid tidpunkten för den andra mätningen var det 51 brukare som var inskrivna på ett ASF och 

3 brukare hade avslutats, sammantaget 54 brukare i metoden ASF deltog i enkäten. 

Könsfördelningen är 45 kvinnor och 7 män samt 1 brukare som uppgett annan könsidentitet  
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Graf 16. Åldersfördelning.  Uppdelat efter delprojekt.. 

16-29 år: 7 st.   

30-44 år: 16 st.  

45-55 år: 27 st. 

56-65 år: 4 st. 

Värt att notera är att det finns en förskjutning av tyngdpunkten i åldersfördelningen mot dom 

som är lite äldre.   
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Enkätens resultat för brukare som deltar i ASF 

Nedan belyser vi några av frågeställningarna i enkäten som vi tycker är värda att lyfta fram i 

relation till metoden ASF.  

 

Känner du dig trygg i MIA-projektet? 

45 brukare av 52 svarande (86 %) säger att de är trygga i MIA-projektet. 5 deltagare (10 %) 

svarar ”Delvis” på frågan och vi redovisar ett citat som vi kan direkt relatera till ASF. 

”Ansvarig på det sociala företag där jag är placerad ger mig inget stöd alls”. 

 

Upplever du att du blir tagen på allvar i MIA-projektet? 

4 brukare av 53 svarande upplevde inte/delvis att hen blev tagen på allvar. Av dessa svarade 

två direkt relaterat till ASF (se citaten nedan). 

”Jag vill ha en annan arbetsträningsplats” 

”Otroligt oklart allting och jag hade aldrig en handledare” 

 

Vad hade du för förväntningar när du började i MIA-projektet? 

48 brukare svarade på frågan och av dessa svarade 2 direkt relaterat till urvalsprocessen att 

komma till ett ASF. 

”Att jag skulle få möjlighet att arbetsträna på en vanlig arbetsplats där inte alla 

arbetstränar” 

”En sak förstår jag inte – det yrke man är intresserad av vill man helst satsa på i 

arbetspraktiken men det blir inte så. Hamnade på ett ställe och får se hur det går” 

 

Vilka är dina mål i MIA-projektet? 

Av 44 svarande har 

- 16 brukare svarat 

arbetsträning/arbetsprövning/arbetsförmågebedömning/arbetsanpassning 
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- 14 brukare svarat 

komma ut i jobb/arbetsliv/arbete/anställning 

- 9 brukare svarat 

bättre hälsa/social träning/språklig träning 

- 4 brukare svarat 

kartläggning/samordning 

- 1 brukare svarat 

saknar mål 

 

Sammanfattning av de fördjupade intervjuerna i ASF 

Brukarnas upplevelse av ASF 

Alla brukare som vi intervjuade är positivt inställda till att ha deltagit på ASF. Man har fått 

god information genom studiebesök på arbetsplatsen före arbetsträningen. Man upplever att 

det är bra rutiner och struktur i arbetet samt mycket god handledning av arbetsplatsens 

handledare som förstår brukarnas situation. Handledarna är kunniga, ger bra stöd i form av 

information, anpassning och uppföljning på arbetsplatsen. Man uttrycker att sammanhangets 

betydelse är viktigt där det finns en kreativ miljö som man mår bra av där det också går att 

träffa andra människor. Arbetsplatserna är en tillåtande miljö där det finns chanser till 

personligt utvecklande, att pröva det man vill pröva på och att genom det stärka sig själv. 

 

”Jag känner mig delaktig genom att komma dit, göra det jag ska och jag utmanas socialt”  

 

”Fokuserar mina arbetsuppgifter – hur jag kan utveckla min kompetens” 

 

”Handledarna på ASF förstår och vill hjälpa till. Jag har haft små konflikter med kollegor 

och handledarna har hjälpt till och förklarat. Jag tycker att handledarna kan prata på rätt 

sätt” 

 

Utbudet av ASF 

Nästan alla av dem vi intervjuat anser att utbudet av arbetsträningsplatser är begränsat. Någon 

säger att hen blev matchad mot diagnos för att kunna arbetsträna och därmed också få en 
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social träning i mötet med andra människor. Brukarna lyfter fram ett önskemål att också bli 

matchade mot kompetens vilket skulle ge högre motivation på sikt. 

 

”Jag utmanas socialt men inte intellektuellt och det är inte motiverande att gå dit varje dag” 

 

”Jag gillar platser med mycket aktivitet och teknik. Min handledare har sagt att jag är mycket 

duktig och att jag kan mycket. Han blev förvånad för att det inte är så många ur personalen 

som kan vad han kan. Men alla människor i världen kan inte uppfylla sina drömmar” 

 

”Det var handläggarna på MIA som valde åt mig. Jag har varit sjukskriven länge och min 

arbetsträning blev ett första steg att utveckla hur jag klarar arbetsuppgifter utifrån min 

fysiska hälsa. […] Så klart att man vill välja […] Jag bara fortsätter med platsen som dom 

väljer till mig. De sa till mig på MIA-projektet att om jag inte gillar arbetsplatsen så kan de 

välja en annan till mig” 

 

”Nej, jag fick vad jag behövde. De hittade exakt vad jag behövde […] men jag fick inte vara 

med att välja den andra praktiken” 

 

Brukaren i citatet nedan menar att det finns brister i kopplingen mellan kartläggning och val 

av praktikplats. Hen menar att det bör finnas ett större utbud av praktikplatser på intellektuell 

nivå, som är mera socialt och inte bara dom som har fysiskt arbete. Hen menar att ASF är bra 

för rutiner, arbetsglädje och att må bättre psykiskt men också att det saknas utbud av ASF 

utifrån kompetens. 

 

”Att få en praktikplats gick bra men det fanns bara en praktikplats av urvalet som var 

anpassad utifrån mitt funktionshinder. Det är en begränsning i arbetsträningsplatser. […] 

Jag hade behövt något annat och då blir det svårare. Man måste tänka vad den här 

människan behöver, vad hen vill och vad hen klarar av” 

 

Kontakten mellan ASF och MIA-projektet 

Brukarna upplever att kontakten mellan handledarna på ASF och MIA-projektets handledare i 

stort verkar fungera smärtfritt. En brukare berättar dock att handledarna på arbetsplatsen inte 

har tid för samtal med handläggarna på MIA.  
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En annan har upplevt att det inte finns någon kontakt mellan arbetsplatsen och MIA-projektet 

(se citatet nedan). 

 

”När man börjar arbetsträningsplatsen då slutar CM och alla de att följa med utan då 

avslutar man ju det och det blir också tokigt för det är då man behöver hjälp att komma 

vidare.  När man får arbetsträningsplatsen, det är då man behöver stöd och hjälp att träffa 

CM som tittar på hur det är nu och hur det känns och hur ser framtiden ut. Då klipps det av 

för att då har man en arbetsträningsplats att gå till där man egentligen inte får det stödet 

utan där är det mera att vara på ett ställe och göra saker.” 

 

Brukarnas upplevelse av samverkan i MIA-projektet 

Samverkan mellan MIA-projektet och andra myndigheter har i stort sett fungerat väldigt bra. 

 

”De har kontakt med andra myndigheter för att hitta en lösning till mig, de finns här för mig 

och behandlar mig så fint” 

 

En av dem vi intervjuade konkretiserade på ett informativt sätt att samverkan inte fungerade. 

Därför väljer vi att ta upp det citatet här. Vi har ju tidigare diskuterat samverkan i 

huvudrapporten så vi ser ingen anledning till att dra någon djupare analys av det sagda nedan 

utan låter det tala för sig självt. 

 

”Samverkan har inte fungerat så bra mellan försäkringskassan, sjukvården och MIA-

projektet. Jag behövde hjälp med olika diagnoser inom sjukvården – vart jag skulle vända 

mig men det var inte så lätt då sjukvården inte var så tillmötesgående. Sjukvården har sagt 

nej fast MIA-projektet har försökt hjälpa mig att få olika diagnoser. Det hanns inte med då 

det var begränsat i tid. Försäkringskassan vet inte så mycket och nu har jag kommit till 

arbetsförmedlingen och de vet inte heller så mycket. […] På MIA var det mycket kartläggning 

i början men sen kom det liksom inte därifrån, om man kartlägger så vill man gärna ha - ja, 

vad ska man göra med det här? Det blev ju bara en kartläggning, det kanske är det som är 

tanken men ofta behöver man ju hjälp att komma vidare från kartläggningen till de olika 

ställena där man behöver hjälp för att se vad man kan göra där. Jag vet inte riktigt vad 

kartläggningen skulle leda fram till [… ] och nu när jag kommer till arbetsförmedlingen eller 
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försäkringskassan då förstår de inte det så det är inte kommunicerat däremellan på rätt sätt 

heller kanske.”  

 

Övergången vid avslut 

När vi intervjuade brukarna så förstod vi att de flesta av dem var på väg mot någon form av 

avslut på MIA-projektet. Så gott som alla vi intervjuade uppgav en form av känsla av att 

hänga i luften – att inte veta något om framtiden eller en känsla av att falla mellan stolarna. 

Nedan lyfter vi därför fram några citat som vi tycker är relevanta att belysa.  

 

”Jag såg fram emot praktiken i tidigt skede men kom igång sent och hinner inte komma upp i 

tio timmar så jag faller mellan stolarna när praktiken tar slut. Förlängningen är för kort 

vilket är ett krav för att jag ska kunna vara kvar på samma praktikplats. Jag önskar att jag 

hade kunnat få förlängt, nu avslutar jag alldeles för tidigt och jag kommer sakna 

sammanhang. […] Jag saknar planering framåt och vet inte vad som händer sen – 

förmodligen behöver jag gå tillbaka till sjukskrivning. Man saknar allt det här, det är så låst 

med tid och timmar hit och dit, att det är lätt att man hamnar emellan och då blir man liksom, 

ja vad händer då? Det är ingen som fångar upp en riktigt utan man faller mellan stolarna” 

 

”Jag tror på ökade chanser till jobb och att jag har bättre position nu än tidigare. […] Vet 

inte så mycket om planeringen framöver. Jag har fått förlängt på arbetsplatsen men vet inte 

planeringen då det är försäkringskassan som beviljar det.” 

 

”Handledaren på min arbetsplats har kontakt med MIA om att jag ska fortsätta arbeta där. 

Jag vill ha förlängning och väntar på intervjusamtal för att gå igenom detaljerna” 

 

”Tiden i MIA-projektet är begränsad och jag hann inte göra det jag ville för att tiden var för 

kort i projektet. Ingen pratade om att det var tre månader – inte som jag uppfattade det. […] 

Jag blev lovad för mycket av samordnaren från början, det var ju hens eget mål också att jag 

skulle göra det här.” 

 

”Kartläggningen var ju på förra våren och på hösten så det var ju länge sen och det har inte 

kommit vidare och så har jag istället börjat på en arbetsträningsplats för att tiden i MIA har 
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gått ut, att jag har varit med i det här. Det blev ett konstigt avslut - hon sa själv att det var 

väldigt kort tid och det blev inte så mycket med det.” 
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