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A

ARBETSFÖRMEDLINGEN, AF: Sveriges största
förmedlare av arbeten.
ASF: Arbetsintegrerande sociala företag. Har
en affärsidé som bygger på arbetsträning utifrån
människans förmåga.
AVENTUS: Administrationssystem som stödjer
projektet i deltagarrapportering till Statistiska
centralbyrån (SCB) och Svenska ESF-rådet (ESF).
All kvantitativ deltagardata som presenteras i
rapporten kommer från Aventus.
AVSTÄMNINGSRAPPORT: Projektplan som skrivs
under analys- och planeringsfasen och godkänns
av ESF-rådet.
AVVIKELSER: Rapporter om det som inte fungerar
som det ska. Underlag för att skapa förändring.
BOSTONMODELLEN: Evidensbaserad metod
inom psykiatrisk rehabilitering och återhämtning.
BRUKARREVISORER: Utvärdering av projektet av
personer som själva varit deltagare i någon insats.
Brukare frågar brukare för att få ärliga svar.

C

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

D

DELTAGARE: Alla som skrivs in i MIA.
DEMOKRATI: Betyder ungefär folkstyre eller
folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de
allra flesta som är medborgare eller bor i ett land
ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur
landet ska styras, till exempel genom regelbundna
val.

DIGITALT UTANFÖRSKAP: Grupper i samhället
som inte är en del av det digitala samhället.
Behöver hjälp att göra ärenden på internet.
DISKRIMINERING: Diskriminering kan handla
om att bli orättvis bedömd, trakasserad,
misstänkliggjord, nonchalerad, nekad resurser,
service, arbete eller tillträde, eller att inte få sin
religion respekterad.

E

EGENMAKT: En känsla av att det är jag som har
makten att styra över mitt liv.
ENKÄT: Form av intervjuundersökning. Baseras på
att de intervjuade skriftligen svarar på frågor. Högt
värderat mätverktyg i MIA-projektet.
ESF: Europeiska Socialfonden.
EU: Europeiska Unionen.
EXTERNA UTVÄRDERARE: Värderar projekt på
ett systematiskt och genomtänkt sätt. Arbetar i
en rationell process där man följer vissa metoder
och försöker hålla kontroll på olika steg i
bedömningsarbetet.

ORDLISTA
FÖRSTÄRKTA SAMARBETET: Samarbete mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där
deltagare erbjuds en gemensam kartläggning,
GK. GK syftar till att man tillsammans klargör
deltagarens behov och förutsättningar för att
kunna närma sig arbetsmarknaden.
FÖRSÄKRINGSKASSAN, FK: Tar beslut om att
betala ut en stor del av de förmåner som ingår i
socialförsäkringen.

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

H

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

G

I

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

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

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

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

F

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

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

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

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

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

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

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

INDIKATORENKÄTER: Ett instrument som
Nationella Nätverket för Samordningsförbund
(NNS) har tagit fram för att bedöma egen
verksamhetsutveckling över tid.
INSTAGRAM: Berättelser om MIA-projektet.
Lekfullt och inspirerande. Alla delprojekt berättar
om sina projekt på Instagram. Cirkulerande
schema.

ORDLISTA
INREMITTERANDE TEAM: Ett
myndighetsgemensamt team som hittar lösningar
för personer som står utanför arbetsmarknaden.
(Roslagen)
IPS: Individual Placement and Support.
Individanpassat stöd är en utveckling och
standardiserad form av Supported employment.
Syftet är att hjälpa människor allvarlig psykisk
funktionsnedsättning att hitta och behålla ett
arbete.
ISF: Inspektionen för socialförsäkringen.
Myndigheten som följer upp och utvärderar
insatser inom socialpolitiken.

J

JOBBSKUGGNING: SE-koncept för deltagare
med funktionsnedsättning. Innebär att deltagaren
skuggar någon på hens arbetsplats under enkla
former.
JOBBTORG, ARBETSMARKNADSENHET, EFA:
Är en insats av de sociala myndigheterna för de
med försörjningsstöd att hitta egen försörjning i form
av ett arbete. De har olika namn i de olika
kommunerna.
JÄMLIKHET: Att alla individer, oavsett
grupptillhörighet ska ha lika rättigheter och
möjligheter.
JÄMSTÄLLDHET: Kvinnor och män ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom
livets alla områden.

K

ORDLISTA
M

O

MGT: Myndighetsgemensamt team

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

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

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

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

MIAPROJEKTET.SE: Navet i vår kommunikation.
Här samlar vi allt från nyheter och fakta till
rapporter och utredningar.

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

L

LINKEDIN: Social plattform där vi delar nyheter
och information som rör resultat. Det som har
potential att påverka.
LOKAL STYRGRUPP: Representanter från de
lokala parterna, delprojektets förbundschef.
LOTSTEAMET: Ett myndighetsgemensamt team
som hittar lösningar för personer som står utanför
arbetsmarknaden. (VärNa)
LÄGESRAPPORT: Författas av delprojektledarna
varje månad. Beskriver läget i projektet.

MI: Motiverande samtal.

MIA VIDARE: Förlängning av MIA-projektet med
fokus på implementering. Startar augusti 2020 och
MYNDIGHETSGEMENSAMT TEAM: Kallar
vi samordningsförbundens arbetssätt när en
representant från varje medlem deltar i ett team.
Teamets uppdrag är att hitta lösningar för personer
som står utanför arbetsmarknaden. Det sker vid ett
gemensamt möte där alla deltar. avslutas 2022.
MISA: En leverantör till MIA. Har använts för
arbetet med metodutveckling, handledning. De
har även upphandlats för mobiliseringskurser för
deltagare.

N

NATIONELLA NÄTVERKET FÖR
SAMORDNINGSFÖRBUND, NNS: En
medlemsorganisation som fungerar som
språkrör och stöd i samordningsförbundens
utvecklingsarbete.
NÄRVARORAPPORT: Den rapport som deltagarna
varje månad skriver under för att styrka sin närvaro i
projektet. Skickas sedan digitalt till SCB.

ONEDRIVE: Molntjänst för gemensamma
dokument

P

PERSONCENTRERADE METODER: De metoder
vi valt i MIA-projektet bygger på att ställa
människan i centrum. Vi arbetar på deltagarens
villkor.
PIXIBOK: En kort presentation av MIA-projektet.
PROGRAMTEORI: En modell för att logiskt
förklara vad i programmets (eller projektets)
aktiviteter, mål, resultat och effekter ska leda till.
PROJEKTGEMENSAMT STÖD: Projektledningen.
Består av projektchef, projektledare kommunikatör,
utredare, verksamhetsutvecklare. Stöttar
delprojektledarna. Samlar och delar resultat, håller
ihop projektet. Fokuserar på helhetsperspektivet.
PSG, PROJEKTSAMORDNINGSGRUPP:
Delprojektens projektledare, samt
projektledningen. Ses varannan vecka, fysiskt eller
digitalt. Planerar och leder arbetet för att ge vidare
på hemmaplan. Samlar data. Analyserar resultat.

R

REFLEKTIONER: Att tänka och inte bara göra.
REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSMÅL:
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Området omfattar bland annat frågor
som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning,
arbete och fysisk integritet.

ORDLISTA
REGLERINGSBREV: Är regeringens dokument till
myndigheterna. Anger mål, budget och hur det
ska fördelas på olika verksamheter.
REGION STOCKHOLM: Ansvarar för hälsooch sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt
och utveckling samt för att bidra till ett fritt och
tillgängligt kulturliv.
RESURSRÅD: Ett myndighetsgemensamt team
som hittar lösningar för personer som står utanför
arbetsmarknaden. (Östra Södertörn)
RSMH: Riksförbundet för social och mental hälsa.
Gör bland annat brukarrevisorer.
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE: FN:s
konventioner om mänskliga rättigheter ska
omsättas till praktiskt arbete på alla nivåer i vår
organisation.

S

SAMARBETE: Det arbete som sker gemensamt
mellan handläggare som möter deltagare och till
exempel den medarbetare som ger ett stöd inom
projektet..
SAMORDNING: Koordinering av resurser och
insatser.
SAMORDNINGSFÖRBUND: Arbetar för att
kunna göra mer för människor som har en
kombination av medicinska, psykiska eller sociala
hinder för att ta sig till arbetsmarknaden. Det sker
genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommuner och regioner.

ORDLISTA

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

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

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

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

SGI: Sjukpenninggrundande inkomst
SIP: Samordnad Individuell Plan. Socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen ger kommunen och
vården ansvar för att upprätta en plan för personer
som begär det. Planen kallas för SIP.
SIQ-analys: Ett stöd för att kartlägga och
sammanställa en organisations verksamhet utifrån
Modell för Kundorienterad
Verksamhetsutveckling.
SIUS: Arbetsförmedlingens SE-metod (Särskilt
introduktions- och uppföljningsstöd).
SKYPE: Digitalt mötesverktyg.
STATLIGA MYNDIGHETER: En myndighet
är en institution som ingår i den offentliga
förvaltningen eller rättskipningen. Det finns tre
myndighetskategorier i Sverige: domstolarna,
regeringen och förvaltningsmyndigheterna. Totalt
har vi 220 statliga myndigheter.

SURVEYMONKEY: Webbtjänst för enkäter.
SUS: Ett nationellt system för både lokal
uppföljning hos samordningsförbunden och
samlad nationell resultatredovisning av de
insatser som finansieras genom ramanslaget
Bidrag för sjukskrivningsprocessen.

T

TEAMS: Digitalt projektverktyg från Microsoft.
TIDRAPPORT: ESF är mycket noga med
tidrapportering och varje medarbetare ska
redovisa tid i projektet.
TILLGÄNGLIGHET: En av ESFs horisontella
principer innebär tillgänglighet i allt från den
fysiska miljön till information.
TILLIT: Jag tror på dig. Du tror på mig. Vi litar
på varandra.

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

U

UTCHECKNING: En snabb utvärdering från ett
möte.
UVAS: Unga som varken arbetar eller studerar.

V

VARUMÄRKE: Namn, en symbol eller ett
tecken, som används för att identifiera produkter
eller tjänster. Vi har arbetat med MIA som ett
varumärke och gjort det känt i våra målgrupper.
VERDANDI: Arbetarnas socialpolitiska
organisation, arbetar för social rättvisa och
ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och
för gemenskap och solidaritet
mellan människor. Gör brukarrevisorer, genom
Brukarkraft.

W

WORKSHOP: Att arbeta tillsammans, ofta i
kreativa processer. Användande av många postitlappar.

Z

ZOOM: Digitalt mötesforum.

