


Brukarrevision i 
MIA-projektet



Brukarinflytande

…är INTE forskning 

…men är en del av evidensbaserad praktik och

…är en demokratisk rättighet för brukarna att göra sin röst hörd!



Brukarstyrda brukarrevisioner

• Lyfts användarens/ brukarens erfarenheter och kunskap fram.

• Tillförs andra perspektiv genom att andra frågor ställs.

• Blir svarsfrekvensen högre då förtroendet och viljan att delta i 
utvärderingen bland brukare ökar genom att revisionen är 
brukarstyrd.

• Är brukarrevisorernas erfarenheter och perspektiv en viktig resurs vid 
analys av svaren.



Brukarstyrda brukarrevisioner

• revisorerna har kontroll över hela revisionsprocessen
• ta fram frågorna
• genomför revisionen
• analyserar och drar slutsatser
• återkopplar resultatet

• revisorerna äger undersökningen från start med planering, 
enkätkonstruktion, genomförande, analys och sammanställande av 
rapporten.



Genomförandet

• Träffat personalen i varje delprojekt

• Träffat alla arbetsintegrerade sociala företag (nedan ASF) i 
delprojekten MIA Södertälje samt MIA Östra Södertörn

• Enkäter
• Papper

• Webb

• Telefon

• SMS



MIA-projektet
Brukarrevisionens resultat (delrapport 1)



Svarsfrekvens



Åldersfördelning



Kön









Vad har varit sämst i MIA-projektet?

• Tiden i projektet upplevs för kort

• Känslor av att hänga i luften när man inte vet vad som händer

• Det saknas realistiska målsättningar

• Det saknas kontinuitet med CM/ Samordnare



Vilket är ditt mål i MIA-projektet?

• MIA Södertälje
• Fysisk och psykisk hälsa; kontakt med hälso- och sjukvård
• Arbetsförmågebedömning, arbetsträning, arbetsanpassning
• Fysisk rehab

• MIA ÖS
• Överkomma kognitiva svårigheter
• Få praktik, OSA eller vanligt jobb

• MIA HBS
• Arbetsträning, arbetsanpassning, arbetsförmågebedömning
• Få vanligt jobb, praktik eller arbetsträning



Vad hade du för förväntningar när du började 
i MIA-projektet?
• Olika språkbruk

• MIA HBS
• Insatsen ska leda till arbete

• MIA ÖS
• Att komma igång, gå ut och komma vidare mot arbete

• MIA Södertälje
• Komma ut på en aktivitet, få hjälp med arbete, komma igång, börja ett nytt liv, komma 

vidare framåt



Motsvarar metoden i projektet dina 
förväntningar?
• Inskrivningstiden i projektet är inte anpassad till individens 

förutsättningar

• Brukarna saknar helhetsperspektiv när tiden i projektet är avslutad

• Det saknas koppling mellan kartläggning, mål och resultat





Vad är hindret?

• Metoderna kan ha för högt ställda mål på (individnivå)



Vad är hindret?

• Upplevelse av brist på egen förmåga



Känner du att du får delta på lika villkor som 
de andra deltagarna?
• 6,7% har svarat nej

• Vill känna igen sig bland deltagarna



MIA Huddinge Botkyrka Salem



MIA Huddinge Botkyrka Salem

• Bemötande
• Deltagarna är överlag mycket nöjda (91% mycket bra, 6% bra)

• 11,5% upplever sig inte bli tagna på allvar

• 23% upplever sig inte trygga i MIA-projektet



MIA Huddinge Botkyrka Salem

• Bemötande
• Otrygghet kan kopplas till att inskrivningstiden i projektet är för kort



MIA Huddinge Botkyrka Salem

• Tillgänglighet
• 8,8% har ingen dom kan vända sig till inom MIA-projektet vid behov av extra 

stöd

• 25% upplever brister i tempot 
• (något fler tycker det går för fort än för långsamt)

• 26,4% får inte den hjälp dom behöver



MIA Huddinge Botkyrka Salem

• Mål – en fråga om tillgänglighet
• 35% anser att målen delvis eller helt inte är anpassade efter behoven

• FK+AF trycker på även om brukarna inte känner sig redo att gå ut i arbete

Exempel:



MIA Huddinge Botkyrka Salem

• Mål – en fråga om tillgänglighet
• 35% anser att målen delvis eller helt inte är anpassade efter behoven

• Deltagarna känner sig pressade att lösa sin situation





Sammanfattningsvis vill vi säga…

• Personalens bemötande får toppbetyg!

• Brukarna är hoppfulla om att komma in på arbetsmarknaden eller 
börja studera

• En stor andel av brukarna anser att dom inte får den hjälp dom 
behöver – vi kopplar detta till att inskrivningstiden i projektet är för 
kort

• Brukarna kan sakna ett helhetsperspektiv när projektet är slut

• Brukarnas individuella målsättningar påverkas negativt av för höga 
förväntningar i MIA-projektet samt genom uteblivna 
gränsöverskridande aktiviteter



Tack!


