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Vi har gjort mycket, och visat på goda resultat. 
Våra deltagare är mer än nöjda. Många har fått 

ett bättre liv, än det de hade innan de fick kontakt 
med MIA. Det blev möjligt genom en gemensam vilja 
att göra annorlunda, mer och bättre.

Mycket arbete återstår efter MIA. Medarbetarna har 
fått ökad kompetens i metodarbete och hur vi ska 
arbeta för ett mer jämställt, jämlikt och tillgängligt 
samhället. Med den kunskapen kan de fortsätta 
arbeta för att ge mer till de som behöver det mest. 
Många av de insatser som MIA tagit fram eller 
utvecklat kommer att leva kvar efter december 2022. 
Det känns både roligt och tryggt.

De målgrupper vi har arbetat med har inte 
försvunnit.

MIA  har synliggjort dem och visat att de som 
stod längst från arbetsmarknaden har gjort 
stegförflyttningar och närmat sig arbete och studier. 
I den här tidningen berättar vi hur vi har gjort det. 
Du får våra framgångsfaktorer. De är tillgängliga för 
alla och fria att använda. Vi delar frikostigt med oss.
Det MIA inte rått bot på är de hindrande strukturer 
som finns inom offentlig sektor. Deltagare för 
deltagare har vi sökt lösningar för att komma 
förbi hindren. Vi har hittat sätt att samarbeta och 
samverka för att göra det möjligt.

Men glappen och hindren kvarstår. För att 
strukturerna ska ändras och förutsättningarna för 
samarbete ska bli bättre, återstår mycket arbete. Det 
behövs en fortsatt gemensam kraftsamling. Om det 
inte finns någon systematik kring hur vi tillsammans 
tar oss an de strukturella hindren kommer vi att 
återgå till att ge minst till de som behöver mest hjälp. 
Låt oss därför inte tappa det goda arbetet som MIA 
har skapat.

Jag är säker på att det är möjligt att förändra 
strukturer, minska hinder och glapp. Med förenade 
krafter och en gemensam vilja är allt möjligt.
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Vad är meningen
med livet?
Vi har alla olika svar på den frågan, men 

forskning visar att den som känner mening 
med sin vardag håller sig friskare. I MIA har vi 
stöttat 3 500 personer till att börja arbeta eller 
studera. Många har gått från låsta lägen som 
varat i åratal. Resultatet har blivit bra. Med bra 
menar vi att varje deltagare har tagit ett eller 
flera viktiga steg mot arbete eller studier.

Idag har de kanske ett lönekonto att betala ut veckopeng med till 
sina barn och arbetsuppgifter som bidrar till vår gemensamma 
välfärd. De lär sig ett nytt yrke, eller förbereder sig för det. De 
har fått mindre ont, eller fått veta var smärtan kommer ifrån. De 
kanske har lämnat en våldsam relation, eller fått en fungerande 
bostad. De är på väg. Vissa deltar i aktiviteter som gör att de rör sig 
mer, mår bättre psykiskt och fysiskt och har kraft att intressera sig 
för det samhälle vi alla är en del av. 

”Alla som kan ska få arbeta” 

I Sverige är vi överens om att alla människor som kan arbeta och 
försörja sig ska få möjlighet att göra det. I MIA har vi erfarit vad 
som krävs för att betydligt fler ska nå hela vägen. 
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”Jag har fått mer insikter i jämställdhet, 
jämlikhet och tillgänglighet. Att vi har 
normer med oss som vi inte ser, men som 
vi blir varse när vi diskuterar dem. Det har 
fått mig att inse att jag som vit kvinna har 
fördelarna som inte är okej. Vi har lärt oss att 
se detta av varandra genom att hela tiden ha 
frågorna i fokus, vi har vänt och vridit på det. 
Jag vet inte om det påverkat resultatet så 

mycket, men på sikt gör det säkert det.

Sandra Liljefors Möll, projektledare MIA 
Stockholm

Det första är att varje steg måste betraktas som 
viktigt, även de små. Sedan handlar det om att 
lyssna och ta hänsyn till varje persons behov. 
Vi har arbetat med personcentrerade metoder, 
samverkan mellan myndigheterna, och med 
det som i Europeiska socialfonden benämns 
som Horisontella principer: För ett öppet, 
jämställt och icke-diskriminerande synsätt där 
tillgänglighet i såväl språk som fysiska miljöer 
har en stor betydelse.  

MIA har kunnat drivas tack vare att sex modiga 
samordningsförbund slog sig samman för att 
ta reda på hur man bäst gör med en målgrupp 
som ofta glöms bort. Personer mellan 16 och 
64 år som varit borta från arbetsmarknaden i 
många år, eller som aldrig haft ett arbete. Hur 
kunde vi skapa rätt förutsättningar för dem att 
försörja sig själva? Allt utvecklas fort, så även 
möjligheten till diagnosticering, medicinering, 
arbetsplatsanpassning, hjälpmedelstillgång, 
stödjande metoder och modeller för att 
samverka och samarbeta. 



Här krävdes ett projekt med högt i tak, som 
kunde generera idéer och belöna sådant som 
fungerar, men även lyfta de delar som inte leder 
till att medborgare får stödet de har rätt till och 
behöver. 

Från MIA-projektet till MIA Vidare 

Efter tre år med MIA-projektet övergick 
projektet i ett implementeringsprojekt. 
Ytterligare två samordningsförbund anslöt. 
Resultatet är att vi sedan 2020 har arbetat 
i 21 kommuner. Vi har haft ett gemensamt 
koncept, men exakt hur arbetet har utförts 
varierar beroende på vilken kommun och vilka 
förutsättningar som funnits lokalt. 

Den här tidningen handlar om hur drygt 
hundra medarbetare under fem år kunnat ge så 
många deltagare en större livslust och en känsla 
av att ha en mening med livet. 

Oavsett vem du är, vad du gör eller drömmer 
om, har du större chans att leva ett liv som 
känns rikt och hoppfullt om du får bukt med 
det som hindrar dig att leva fullt ut. Som gör 
att du inte kan gå till studier eller till jobbet 
som många andra. Och framför allt att du inte 
kan försörja dig själv. I MIA har det funnits 
eldsjälar, superkompetenta och välutbildade 
människor. Det har funnits metoder, arbetssätt 
och idéer utöver det vanliga. 

1. Samverkan mellan förbunden har ökat. Vi har hittat strukturer och 
gemensamma mål

2. Bättre samverkan med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan samt Region 
Stockholm

3. Medarbetare har kompetensutvecklats i Horisontella 
Principer vilket står för jämlikhet, 
jämställdhet och tillgänglighet

4. Våra metoder och vårt förhållningssätt

5. Det har funnits ett stort lärande

6. Byggt strukturer för samverkan

7. Myndighetsgemensamma team i flera delprojekt

8. Samarbete med Arbetsintegrerande sociala företag, ASF har stärkts i 
många kommuner
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8 FRAMGÅNGAR
”MIA bidrar till 
allas lika värde”

Projektsamordningsgruppen samlas ofta för 
att lösa problem och få gemensamma verktyg. 
Stimulerande kollegiala möten.



Det är lätt att säga att man inte ser skillnad på 
hudfärg och kön, men forskning visar att vi 

både ser och gör skillnad. De flesta som låtsas att de 
inte gör det är vita.
 
”Tänker vi inte på normer och strukturer som 
påverkar människors möjligheter, reproducerar vi ett 
ojämställt och icke-inkluderande samhälle”, säger 
Kristoffer Zetterberg utredare i MIA.”

Under hösten 2020 startade Kristoffer och 
Lena Willner, processledare i MIA, ett pilotprojekt 
som snabbt blev en del av MIAs arbetssätt. 
HP-fika är ett forum för att prata Horisontella 
Principer, det vill säga arbetet med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering. 

”Vi hade en praktikant från ett 
mångfaldsprogram och tillsammans kläckte vi
 idén om en mötesplats för medarbetare. 
Idén klickade och sedan start 
har jag och Lena Willner 
genomfört 50 
HP-fikor. ”

Värderingarna 
genomsyrar 
projektet, vilket 
gör att alla tänker 
på dessa frågor, 
men agerar 
vi jämställt och 
inkluderande?

”På HP-fikat reflekterar medarbetarna över 
egna och andras handlingar. De tittar på 
normer och strukturella hinder. 
Vad gör vi bra? Vad kan vi göra bättre?” 

HP-fikat är endast öppet för medarbetare. 
Det kräver ingen föranmälan och hålls varje 

tisdag mellan klockan 15.00 och 16.00. Formatet 
är detsamma varje gång, med regler och förslag 
på ett tema. Sedan är ordet fritt.

”Alla ska känna sig bekväma, vi har skapat 
en opretentiös kultur där alla ska känna sig 

trygga i rummet. Som deltagare 
kan du välja att lyssna, 
men du kan även lyfta 
komplexa problem. 

Det går bra att 
ha kameran 
avstängd. 
Jag tror att 

medarbetarna 
får ut en hel 

del genom att 
dela med sig 

av sina tankar. 
De får med sig 

sättet att arbeta 
och nätverka”, 
säger Kristoffer.

HP-fikat vill bidra till att 
jämna ut det som kan upplevas 

som hierarkier i projektet. 
Därför är träffarna endast till för 

medarbetarna. Redan har några av 
förbunden och dess medlemmar bett att få en 
presentation av vårt HP-fika i syfte att kopiera. 
Några delprojekt har redan kopierat konceptet.

”Vår målgrupp och hela samhället
påverkas negativt om vi inte arbetar 

med jämställdhet, jämlikhet och 
icke-diskriminering. Då kommer kvinnor att 

fortsätta skickas till deltidsarbeten som leder 
till utmattning och lägre lön. 

Män skickas till tunga jobb som ger 
förslitningar. Gör vi inte annorlunda, kommer 
allt att bli som vanligt. Men vi kan göra allt 
bättre, det är vad vi håller på med i MIA”, 

avslutar Kristoffer. 

HP-fika!
När du upplever att du eller 
någon annan blir illa behandlad 
Låt inte kränkningar passera obemärkt. 
Säg ifrån om du kan och visa ditt stöd för 
den som utsatts för något taskigt.
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Diskrimineringsgrunder

Förhållningsregler
för hp-fika!

Ordna ett HP-fika i höst!
När du ska arrangera ett HP-fika är det bra med 
tydliga ramar. Vi satte upp några punkter och 
började varje fika med att läsa upp dem, samt 
påminna om att vi har tystnadsplikt. Trygghet 

är A och O för ett lyckat normbrytande samtal.

HP-fika förhållningssätt
• Delta så mycket du vill

• Dela med dig av tiden

• Ha micken avstängd – när du inte 

pratar

• Räck upp handen eller skriv namn i 

chatten för att få ordet

• Vi tar anteckningar för egen 

uppföljning

• Och viktigast: Det finns inga rätt eller 

fel. Bara möjlighet till lärande

Övning Fyra hörn
Preppa fyra hörn med lika många skyltar

 Ja, håller med - Nej, håller inte med - Vet ej - Öppet 

hörn
 
Instruera deltagarna att rösta med fötterna, det 
vill säga välja den skylt som stämmer med deras 
värdering i frågan.
 
Öppet hörn är alternativ för de som ville reflektera, 
men var osäkra på i vilken riktning. Eller bara ville 
lyssna.
 
Läs frågorna, en i taget.
 
När alla kommit på plats, gå en runda så att de som 
vill får reflektera över tankar och känslor. Inget tvång 
att prata. Uppmuntran till egna tankar, inte bara 
kommentera varandra.
 
Ta nästa fråga tills ni gått igenom alla 
diskrimineringsgrunderna.
 

1.Kön:Jag trivs bäst i grupper där majoriteten har 
samma kön som jag.

2.Könsöverskridande identitet:Jag kan känna mig obekväm när jag möter en 
deltagare som jag har svårt att avgöra könet på.

3.Etnisk tillhörighet:Jag tror att det blir lättare för ukrainare att 
komma in i det svenska samhället än för afghaner.

4.Religion:Jag tar hänsyn till en deltagares religion eller 
trosuppfattning i kartläggningen.

5.Funktionsnedsättning:Jag kan ha förutfattade meningar utifrån en 
deltagares diagnos.

6.Sexuell läggning:Jag tror inte att sexuell läggning spelar någon 
roll i arbetet med deltagaren.

7.Ålder:Jag kan fastna i förutfattade meningar utifrån en 
persons ålder.

Diskrimineringsgrunderna
 
Hur öppnar man samtalet kring känsliga ämnen som 
kan dyka upp när man pratar om diskriminering? 
Vår erfarenhet är att det ska kännas lättsamt och 
inspirerande att komma i gång.
 
Den här övningen gjorde vi på vårt femtionde och 
sista HP-fika. Det var enda gången vi träffades IRL 
över en kaffe och kanelbulle. Samtalen blev givande 
för alla som deltog. Vi gick lite klokare och lite mer 
berikade därifrån.



D eltagarna i MIA Vidare har ofta långa erfarenheter av myndighetskontakter, både bra och dåliga. ”Min 
upplevelse är att de ofta går med på mer än vad någon 
som precis kommit i kontakt med en myndighet skulle 
göra. 

Mötet med ett MGT kan vara förvirrande, men jag tror 
det vägs upp av att deltagaren blir väl bemött och 
informeras om sin planering och att de upplever sig 
kunna påverka planen framåt. Mest positivt är kanske 
upplevelsen av det kommer att finnas någon som följer 
dem framåt”, säger Kristoffer Zetterberg utredare 
i MIA Vidare.

”När ett MGT fungerar som bäst blir det tydligt för 
deltagaren att hen inte längre kommer falla mellan 
stolarna.”

Under våren 2021 genomförde Kristoffer en observations- 
och intervjustudie i våra myndighetsgemensamma team, 
MGT. Sammanlagt gjordes sjutton observationer och tio 
intervjuer med kvinnor och män mellan 21-61 år. Vi har 
tidigare sett att resultaten blir goda när medlemmarna 
samlas kring samma bord och löser problem tillsammans 
med deltagaren. I studien har vi tagit ett steg för att ta 
reda på vad som fungerar bäst för deltagarna och för 
medarbetarna.

”Deltagarens upplevelse av ett MGT formas inte enbart 
av hur själva mötet är, utan vad som sker före och efter. 
Projektets olika MGT har visat på styrkor och svagheter 
under samtliga steg, sådant som ökar tryggheten eller 
bidrar till förvirring. Medarbetarna har också kommit 
med reflektioner och förslag på hur man kan förbättra 
arbetet under samtliga tre steg.

1.  Innan mötet: Berätta syftet, vilka som deltar 
och varför de är där

2.Remittenten deltar i mötet: Är en del av hela 
processen, vilket ökar samverkan, skapar tillit och 
förankrar deltagarens rehabiliteringsprocess

3.  Presentationsrunda: Starta med namn och 
roll

4. Kartläggningsmaterial: Använd öppna 
frågeområden för att täcka in att varje deltagare 
får relevanta frågor. Öppna frågor uppmuntrar till 
struktur och flexibilitet och skapar mindre 
formella samtal

5. Tydlighet: Undvik myndighetsspråk 
och termer. Beskriv dem kortfattat om de är 
nödvändiga

6.  Valmöjligheter: Berätta för deltagaren vilka 
alternativ som finns. Det ökar delaktigheten och 
tilliten

7. Planering: Deltagaren får reda på när och 
av vem de får återkoppling i slutet av mötet. 
Även om beslut inte är taget är det viktigt att 
återkopplingen sker i närtid

7 tips för ett bra MGT

Vi har genomfört en 
studie som presenteras 
i en rapport  där 
teamets bemötande, 
sammansättning och 
upplägg behandlas. 
Rapporten finns att 
läsa på miavidare.se

TEAMETS MAGI
Myndighetsgemensamma team
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Vem vill ha mig i sin budget? Frågan kom 
från en deltagare i MIA och den har fortsatt 

ge bränsle åt oss och vårt engagemang. Den 15 
september, några dagar efter valet  2022 hade vi 
chans att göra våra deltagares röster hörda i en 
debattartikel i tidningen Dagens Samhälle som 
skriver om ekonomi, politik och arbetsmarknad 
för politiker och beslutsfattare. Vill du läsa 
artikeln finns den på

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ingen-
vill-ha-dem-som-blivit-over-i-sin-budget/

Operation kvinnofrid:

MIA har bidragit till regeringsuppdraget om ”Ökad 
upptäckt av våld”, vilket varit betydelsefullt och viktigt. I 
november 2021 var vi med på Länsstyrelsens konferens 
Operation Kvinnofrid, den 6 juni deltog vi i Almedalen 
på Finsamdagen. Vi har besökt Arbetsmarknadsenheten 
i Stockholms stad. I september 2022 var vi på 
Arbetsförmedlingen för att berätta om vårt arbete för att 
upptäcka våld i nära relationer.

ESF Litauen:

MIA fick presentera sig för internationella gäster. ESF 
Litauen skulle besöka ESF Sverige för ett tre dagar långt 
erfarenhetsutbyte, kriget i Ukraina gjorde att mötet 
flyttades till Zoom. I egenskap av att vara Sveriges största 
ESF-projekt hade vi förmånen att få berätta om vårt 
arbete.

Inspektionen för socialförsäkringen:

Under våren 2022 bjöd vi in till en hearing som 
starkt bidragit i dialogen med ISF, som just nu 
sammanställer en regeringsrapport om FINSAMs 
arbete.
 

Almedalen:

”Varför får de som behöver mest minst?” temat för 
vår medverkan i Almedalen engagerade en panel med 
beslutsfattare av stor strategisk betydelse. Förutom att 
presentera MIA och de lösningar vi har för målgruppen, 
fick vi en spännande dialog med panelen.

MIA ON TOUR

”Jag har fått 
bekräftat hur 
viktigt det är att ta 
arbetsmarknadens 
diskriminerande 
strukturer på allvar”
 
Anna Lexelius, förbundschef 
Samordningsförbundet Östra Södertörn.



Det bästa vi gjort

Vi arbetar med evidensbaserade metoder. Under 
projektet har vi utvecklat dem på ett sätt som är 
intressant för våra medlemmar, eftersom vi fått goda 
resultat inom ramen för de begränsade resurser vi haft 
i projektet.

Supported employment, SE

En metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Metoden 
är värdegrundsbaserad och riktar sig framförallt till 
funktionsnedsatta personer långt från arbetsmarknaden.
I SE får deltagaren stöd i att finna, få och behålla ett arbete. 
Vi letar efter rätt arbetsplats och ett arbete som tillvaratar 
deltagarens motivation och starka sidor. Men även efter att 
anpassa arbetsplatsen, så att arbetet sker på deltagarens 
villkor. SE ger även handledning till arbetsplatsen.

Bostonmodellen

I likhet med SE är Bostonmodellen en metod för 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Metoden bygger på 
återhämtning och är utformad för personer med mer 
diffus diagnos eller med kombinationer av kroppsliga och 
psykiska diagnoser. Bostonmodellen främjar alliansen 
mellan medarbetare och deltagaren.

Case management, CM 

CM är en metod som anpassas efter människors 
behov av rehabiliterande stöd inom alla livsområden. 
Deltagarna får stöd att påverka sin livskvalitet genom en 
meningsfull vardag där de försörjer sig själva och känner 
sig som en del av samhället.

Case managern följer med deltagaren i olika 
sammanhang, ordnar tider och bokar möten med 
myndigheterna och vården. Deltagaren står i centrum. 
Även om arbete och studier är slutmålet, pratar case 
managern inte enbart om arbete. Man talar om boende, 
hälsa, ekonomi, relationer och diagnoser. Alla delar i 
livet ska fungera.

Individual placement and support, IPS 

IPS är en metod som liksom Boston och SE fokuserar på 
att deltagaren ska nå ett avlönat arbete baserat på sina 
egna val och preferenser. Man gör inte en omfattande 
bedömning av arbetsförmågan och arbetstränar. Istället 
börjar jobbsökandet direkt.

Arbetsträning och arbetsintegrerande 
sociala företag, ASF

Vi har tillgång till arbetsträningsplatser över hela 
Stockholms Län. Arbetsträning i trygga miljöer har visat 
sig vara mycket utvecklande. Merparterna av platserna 
är inom ASF, Arbetsintegrerande sociala företag.
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Personcentrerade
metoder och 
arbetsträning



Tillgänglighet
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Kommunikation
Vi har arbetat med den fysiska tillgängligheten genom att 
ställa oss frågor som: Är det tydligt hur man tar sig till den 
plats där vi ska mötas? Är det enkelt att ta sig dit? Vi har varit 
noga med att informera om resväg och uppskattning av 
tiden det tar att förflytta sig från punkt A till B. När det varit 
befogat har vi mött deltagaren och rest tillsammans för att 
visa vägen och träna på att resa till oss.

Fysiska miljön
Vi har sett över tillgänglighet på de arbetsplatser som 
deltagarna har vistas på,  genom att göra en kartläggning 
över trappor, hissar, ramper och andra anpassningar hos 
de Arbetsintegrerande sociala företag vi anlitat. Vi har 
tittat på allt som kan tänkas hindra deltagaren. Ibland kan 
det handla om parfymerad tvål, ibland om att det saknas 
tydlig skyltning hur man kommer in i byggnaden. Saknas 
anpassningar är det viktigt att känna till det, så att varje 
deltagare får rätt förutsättningar.

Bemötande
En av våra viktigaste framgångsfaktorer är bemötandet. Vi 
har fått mycket beröm för att våra medarbetare är möjliga 
att nå på de villkor som bäst passar deltagaren. Alla möten 
sker på deltagarens villkor så långt det är möjligt. Vissa sker 
hos oss, andra hos remittenten. Vissa samtal börjar under en 
promenad, andra vid ett köksbord. Planeringen följs upp vid 
möten, via telefon eller digitala forum.



Tema jämlikhet 

Hanna Wallensteen

Att leva med en ständig vaksamhet 
eller uppmärksamhet på grund 

av sin identitet som minoritet eller 
”normavvikare” påverkar ofta en 
människas liv och hälsa väsentligt. 
Minoritetsstress handlar om den 
förhöjda stressnivå det kan innebära 
för en person att avvika från normen i 
en majoritetsgrupp.

Under en digital föreläsning aktiverar Hanna våra 
normer på enklast tänkbara sätt när hon börjar med att 
kraftigt bryta på ett annat språk. 

”Det handlar om hur vi läser in och använder normer 
för hur vi ska se ut och vara. Oavsett om det är 
kollegor, vänner, studiekamrater eller kunder vi möter 
spelar normerna roll, vi tänker snabbt och slarvigt. 
För att frångå slentrianmässiga bedömningar ska 
vi kringgå det och hitta systemet som är lugnt och 
eftertänksamt.”

Hanna menar att vi använder oreflekterade 
mönster när vi är trötta, stressade eller gör något 
slentrianmässigt. 

Vi lyssnar på röster, accenter, kroppsspråk, val av ord, 
nyanser och andra ickeverbala signaler för att bilda 
en snabb uppfattning. Det är mönster vi har kvar från 
savannen. Ytterst handlar det om överlevnad.

”Det är viktigt att förstå att kategoriseringen sker 
automatiskt. Har vi splittrad uppmärksamhet är 
det svårt att handla på ett medvetet sätt. Lär vi oss 
däremot att reflektera, tänka och tala om dessa 
frågor, tränar vi upp det långsamma systemet.”

Hanna är adopterad från Etiopien och har erfarit 
minoritetsstress sedan tidig ålder. Hon menar att 
människor läser in och använder normer för att ta reda 
på hur de ska se ut och bete sig. Det är viktigt att höra 
till normen.

”I högstadiet fattade jag blixtsnabbt att jag inte 
kunde gå tvärs över skolgården för då råkade jag ut 
för glåpord. Min syster som är vit kunde däremot 
gå bekymmerslöst. Hela hennes varande blev mer 
självklart och naturligt. Min identitet var avvikande. 
Den kom med ett komplext upplägg och vissa 
nackdelar.”

Hanna gick till sin lärare, en vit man och förklarade hur 
hon kände. ”Hanna så ska du inte tänka, du som har 
en så vacker brun hud. Alla har ju pressat i solen hela 
sommaren för att bli bruna. Jag tänker inte på hudfärg. 
Man kan säga att jag är färgblind. Jag tycker inte du 
heller ska tänka på din hudfärg”, svarade läraren. 

Hannas lärare var omedveten om normer. Säkert 
var hans avsikter goda. Men situationen är typisk för 
minoritetsstress. Den står i relation till en del i en 
identitet som alltid riskerar att vara normavvikande 
med negativa konsekvenser.

”Vi vet inte när vi ska vara föremål för friktion. Det kan 
hända var och när som helst. Vad skulle min lärare ha 
sagt? Jo, om han hade varit normmedveten hade han 
kunnat be de som ropade glåpord ändra sitt beteende 
istället för att  be mig att tänka om.”
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”Icke-diskriminering 
är en av de horisontella 
principerna vi arbetat 
aktivt med i projektet”



Tema jämlikhet och mot rasism

Lovette Jallow

”Precis som i boken varvade 
Lovette föreläsningen med 
egna upplevelser med fakta och 
forskning om strukturell rasism.”

I grupper fick vi sedan reflektera över vad 
vithetsnormen för med sig i form av privilegier, 
samt vilka andra normer vi ska bryta för att skapa 
ett jämlikt samhälle.  

 ”När en  svart person upplever rasism och 
påpekar det, får hen ofta höra att det inte beror 
på hudfärg, utan på klädsel, eller beteende. Då 
tar du bort upplevelsen som i själva verket är 
strukturerad och institutionaliserad rasism”, 
menar Lovette. 

Lovette utgår från erfarenheter av att leva 
som afrosvensk kvinna i ett samhälle där 
vithetsnormen råder och menar att alla har 
fördomar, men även makt att skapa och förändra 
system när vi ser vad som sker i det dolda.

Lovette Jallow frontar kampen mot rasism, 
diskriminering och orättvisor i samhället. Med 
en brännande aktuell föreläsning kickade hon 
igång drygt sjuttio medarbetare på en digital 
temadag.
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En tidig morgon i december 2020 hade vi 
förmånen att lyssna på den flerfaldigt belönade 
aktivisten som precis släppt "Främling i vita rum", 
en bok som placerade henne i  TV-sofforna.

Precis som i boken varvade Lovette 
föreläsningen med egna upplevelser med fakta 
och forskning om strukturell rasism.

För att förstå strukturell rasism gäller det att förstå 
att det inte är osympatiska åsikter som ligger 
bakom. Det är ett system för ojämlikhet
 som uppstår via många mekanismer.

”Vi behöver se den andra sidan av myntet och 
belysa de fördelar vita har. Eftersom vita inte 
upplever problemet, eller förnekar att det 
finns på grund av till exempel färgblindhet, blir 
frågan oftast ignorerad.”

Viktiga begrepp
-       Förminskande
-       Exotifierande
-       Antagande
-       Tappade syftet
-       Okunskap om etnisk minoritet

Alla är inte rasister, men alla 
är aktörer i ett system. Alla är 
medaktören och kommer att 
vara bärare av de ramar som 
omger dem. Hur är det på din 
arbetsplats? I MIA satsade vi på att 
öka kunskapen om rasism. Det är 
viktigt för att skapa arbetssätt för 
likvärdigt bemötande.



Jag mötte våld...
Våld i nära relationer drabbar både 

män och kvinnor. Kvinnor drabbas 
oftare av upprepat och mer allvarligt 
våld och förövare är oftast män. Som 
en del i den nationella strategin för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor har vi arbetat på flera nivåer. Vi 
har systematiskt ställt sju frågor om våld 
till alla deltagare och hållit samtalet 
levande i olika forum.

Under en medarbetardag fick alla 
på plats skriva ner sina erfarenheter 
av våld. Vi fick nära 100 berättelser. 
Här nedan har vi lyft några citat från 
skrivövningen.

Brev 1

Brev 3

Brev 2

Brev 4

”Jag har utsatts för våld i nära relationer, 
men även bevittnat våld i nära relationer 
bland mina kolleger, vänner, grannar. 
Arbetar själv med kvinnorätt och i 
verksamhet där man jobbar med de utsatta 
kvinnorna. Det blev tyngre då alla egna 
minnen kommer upp igen.”

”Jag stötte på våld i nära relation i ett 
ärende på arbetet. Det handlade om 
psykiskt våld och maktutövning över en 
funktionsnedsatt person. Personen i fråga 
utsattes av sina föräldrar, som även var 
gode män och assistenter. Personen i 
fråga hade således inget andrum, och 
inte heller någon förståelse för hur utsatt 
hen var. Makten och det psykiska våldet 
var subtilt och svårt att få fram i ljuset. 
Tack vare ett nära samarbete med daglig 
verksamhet kunde situationen belysas och 
maktmissbruket minskas.”

”Jag stötte på våld i nära relationer för 
några år sedan när min dåvarande partner 
la sina händer mot min hals och stirrade 
på mig, argt och okontrollerat. Nästan lite 
maniskt höll han hårt i min hals. Det hann 
hända två gånger innan jag drog mig ur 
förhållandet. Jag vågade inte konfrontera 
honom och förklara varför jag gjorde slut. 
I stället uttryckte jag på telefon att ”vi nog 
inte var bra för varandra” och att vi därför 
inte skulle träffas mer.”

”Jag upplevde våld redan som barn. Det är 
återkommande i vår släkt.”
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Känsligt läge
I MIA har vi ställt systematiska frågor 
om våld till alla våra deltagare. Men 
varför ställer vi frågor om våld i ett 
arbetsmarknadsprojekt? Och hur bidrar 
det till ökad jämställdhet? Och hur är 
det för våra medarbetare att lyfta ibland 
mycket känsliga frågor?

Under hösten 2021 gjorde vi en studie 
för att ta reda på hur våra medarbetare 
upplevde sitt uppdrag.

”En viktig slutsats är att det blir 
lättare att ställa frågorna ju mer 
systematiskt vi arbetar. Vi har även 
sett att det är få personer som fått 
frågorna av någon annan tidigare och 
att män får frågor om våld mer sällan 
än kvinnor”, säger Kristoffer Zetterberg 
som tillsammans med Karin Karlberg, 
Samordningsförbundet Södertälje och 
Helena Bajlo, kommunikatör i MIA, ligger 
bakom rapporten.

Rapporten beskriver vikten av att 
upptäcka såväl fysiskt som sexuellt, 
psykiskt och ekonomiskt våld. Det går inte 
att fokusera på ett arbete när man är mitt i 
något destruktivt. 

”Vi arbetar med människor som har 
komplexa behov på olika sätt, då är det 
högst relevant att arbeta aktivt för att ge 
kvinnor som lever i våldsamma relationer 
en möjlighet att bygga upp ett eget 
kapital för att kunna lämna”, säger en 
medarbetare.

7 tips för att ställa 
frågor om våld

1. Skapa förutsättningar: Att ställa frågor om våld i nära relation är utmanande. Skapa 
förutsättningar för att underlätta genom att 
upprätta listor över kontakter för pågående och 
tidigare våldsutsatthet, såväl som våldsutövande. 
Gör studiebesök.

2.Fysiskt material: Ha såväl frågor som kontaktuppgifter i fysisk form, det skapar 
trygghet och betonar vikten av att ställa frågorna.

3.Övning ger färdighet: Ju fler gånger frågorna ställs, desto lättare blir det. Gör det till en 
naturlig del av kartläggningen.

4.Förbered deltagaren: Deltagaren bör tidigt få reda på att dessa typer av frågor ställs och 
varför. De behöver också informeras om vad svaren 
kan innebära i form av anmälningsplikt.

5.Kontinuerlig handledning: Se till att medarbetare får regelbunden handledning 
utifrån sina önskemål och behov, såväl kollegial 
som professionell. Säkerställ att alla nyanställda får 
grundläggande kunskaper för att ställa frågor om 
våld.

6.Låt frågorna ta plats: Avsätt tid på exempelvis APT eller annat tillfälle där arbetsgruppen kan 
diskutera utmaningar och stötta varandra.

7.Ställ frågorna till alla: Ställ frågor om våld i nära relation systematiskt, inte på indikation. 
Det går inte att se om någon är utsatt för våld.

Våld i nära 
relationer
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”Våld i nära relationer ska 
upphöra, det är ett av regeringens 
jämställdhetsmål. Trots detta 
konstaterade socialstyrelsen 
nyligen att myndigheterna inte 
frågat om våld i nära relationer. I 
många fall då människor dödas har 
både offer och gärningsmannen haft 
kontakt med myndigheterna”, säger 
Kristoffer, utredare i MIA Vidare.



Flaggskeppet i MIA är 
samverkan. Alltså har vi 
påpekat när samverkan inte 
fungerat”, säger Lena Willner, 
verksamhetsutvecklare.

Vi har samlat nära 200 avvikelser under tiden 
med MIA. Det är lysande, eftersom inkomna 
avvikelser ger en analytisk grund som är 
nödvändig för att förändringar ska kunna 
ske på djupet. Därför är det viktigt att 
lyfta strukturella hinder till de som har 
mandat att förändra. Det har vi försökt 
göra genom att synliggöra strukturella 
hinder i samverkan. 

Vi kan förändra det som 
måste förändras

När vi lyfter systemfel till en högre 
instans kan vi bespara lidande för 
MIAs deltagare och medarbetare. 
Jag vet till exempel hur 
smärtsamt det är att tvingas 
lämna en deltagare som inte har 
en plan framåt, eftersom vi vet att 
väntetiderna är långa och att det 
brister i tillgängligheten. Man tvingas 
lämna deltagare i ovisshet.

Jag kan som exempel nämna att 
personer inte kunnat vara inskrivna i 
MIA samtidigt som de varit inskrivna 
på Arbetsförmedlingen. Det har 
försvårat för deltagare att komma 
vidare i processen mot att börja 
arbeta eller studera.

Deltagare kan förlora jobbat 
innan de fått det

Ett annat exempel är orimligt långa 
väntetider vid övergångar mellan 
myndigheter eller när deltagare har en 
arbetsgivare på gång. Det sistnämnda 
har vi stött på i MIA och skrivit 
avvikelser kring vid 
flera tillfällen.

En deltagaren hade fått jobb under sin tid i MIA, men 
för att få en subventionerad anställning krävs att 
handläggaren kommer överens med arbetsgivare. 
I det här fallet tog det fem månader innan samtalet 
ägde rum. Tyvärr är det inte en engångsföreteelse. 

Väntetiden sker ofta på bekostnad av att 
arbetsgivaren hittar andra lösningar, säger Lena.

Deltagare som väntar på insats är en katastrof även 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En utmaning 

i vården är bemötandet så som deltagaren 
upplever det. Under pandemin blev det extra 

tydligt, eftersom digitala möten med flera parter 
upplevdes skapa stor oro och bli förvirrande för 

deltagaren.

För deltagare är den ekonomiska 
tryggheten central för att 

rehabiliteringen ska fungera. Om 
försörjningsstöd avslår en ansökan 

om friskvård på recept blir Lena 
fundersam. Likaså när remittent 
plötsligt tar bort ersättning från 
deltagare trots en pågående och 

fungerande planering i MIA.

Arbetet med avvikelser har väckt stort 
engagemang hos våra medarbetare. 

Det har skapat många fruktbara 
diskussioner. Jag har även noterat 

att igenkänningen är hög när vi 
haft seminarier kring de inkomna 

avvikelserna.

”Man måste bygga steg där 
människor är, inte där de 

borde vara. Kör många i diket 
då breddar man vägen, det är 

det ni gör. Ni ser till att vara 
där människor är”

Stig-Arne Bäckman, grundare av 
Talangakademin om föreläste för alla våra 

Supported Employment-medarbetare.

Avvikelser
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Jämställdhets-
politiska målen 

1.Deltagare blir av med ersättning under pågående insats

2.Deltagare missar jobb på grund av att man inte får kontakt med handläggare AF

3.Brist på boendestöd

4.För långa väntetider på insatser

5.Kan ej ta del av Arbetsförmedlingens insatser som inskriven i MIA

6.Dålig samverkan mellan olika parter

7.Deltagare med diagnos och beroendeproblematik bollas mellan 
instanser

7 vanligaste avvikelserna
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”Människor är 
komplexa, det går 
inte att se på en 
person om han begår 
övergrepp. De kan 
vara fina även om 
de begår sexuella 
övergrepp. Det 
vanligaste är att det 
är pappor, bröder 
eller styvpappor som 
begår övergreppen. 
På ytan är de helt 
vanliga män”.

Gita Rajan, klinikchef Wonsa

1. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv

2.En jämn fördelning av makt och inflytande

3.Ekonomisk jämställdhet

4.Jämställd utbildning

5.Jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet

6.Jämställd hälsa

7.Mäns våld mot kvinnor ska upphöra



Jämställdhet
Utbildning i 
jämställdhet 
för alla
 
För att möjliggöra en strukturell 
förändring i syfte att gå från 
värdeorden, till att faktiskt skapa 
inkluderande organisationer, tjänster 
och arbetsprocesser behövde vi få en 
samsyn och öka kunskapen.
 
Vi tog hjälp av Charlotte Axelsson och 
Liselott Vährenmägi som driver 
LEDA20.
 
”Det gäller att få fatt i varje 
medarbetares bemötande 
och förhållningssätt, samt att 
sammanställa det på en strukturerad 
nivå, menar Charlotte”.

LEDA20 introducerade en metod för 
att titta på våra normer.
 
”Medarbetarna ska upptäcka små 
vardagshändelser kring hur de 
omedvetet reproducerar stereotypa 
normer. Inom forskningen brukar de 
benämnas som mikrohandlingar. Att 
inte agera inkluderande, jämställt och 
jämlikt i dessa små mikrohandlingar 
har liknats vid en miljon små 
”struntsaker”, säger Liselott”.
 
En medarbetare kanske upptäcker att 
hen själv hälsar på flickor med vän röst 
genom att säga: ”Hej tjejer” för att i 
nästa sekund möta en grupp pojkar 
och med hårdare ton säga: ”Tjena 
grabbar!”.
 
Det kan tyckas vara en struntsak om 
det vore en isolerad händelse men när 
unga flickor och pojkar konsekvent får 
ett olikvärdigt bemötande där flickor 
förväntas vara väna, trevliga och 
behagliga, medan pojkar förväntas
vara coola hårda och distanserade så 
har den vuxne omedvetet upprätthållit 
samhällets olika förväntningar på dem.

Processmetod 
mikrohandlingar
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Jämställdhet

En miljon 
struntsaker blir en 
stor
 
”Lägger vi en miljon sådana små 
mikrohandlingar bredvid varandra är 
det inte längre någon struntsak.
Mikrohandlingarna behöver inte vara 
konstigare än så. Det handlar om att 
upptäcka de små subtila i nyanserna 
sitt eget bemötande”. 

I MIA har vi använt metoden 
kontinuerligt och på flera nivåer. 
Många anser att den öppnat för nya 
viktiga insikter kring egna beteenden 
och värdesystem.
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Delprojekten

”Vi har jobbat hårt för att våra deltagare ska få 
vara en del av arbetskraften, även om de varit 
borta länge från arbetsmarknaden. Jag hoppas 
vi kan fortsätta vara ett stöd för alla som faller 
mellan stolarna i ordinarie myndigheter,” säger 
Maria Reed, projektledare i HBS.

 I Huddinge, Botkyrka och Salem finns många bra 
insatser riktade till personer som behöver stöd för att 
få jobb, men de passar inte för alla.

 ”Ett fåtal personer har av olika anledningar inte 
möjlighet att ta del av de insatserna, för dem är det 
viktigt att ha en väl fungerande struktur som fångar 
upp och ger stöd baserat på deras behov, precis som 
MIA gör.”

Vad har MIA gjort för avtryck i 
kommunerna på sikt?

De personcentrerade metoderna är en av 
anledningarna till att MIA HBS varit så framgångsrikt. 
Nu är dialogen igång för att se hur det ska kunna 
fortsätta efter årsskiftet.

 ”Vi har skapat en samverkansarena som inte fanns 
förut, nu är kommunerna, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Regionen engagerade i 
livet efter projektet. Vi har fått fler människor att 
börja arbeta, och de som normalt inte får chans att 
arbetsträna har fått den möjligheten”, säger Maria.

En fantastisk resa

”Vi har skapat MIA tillsammans, deltagare, 
medarbetare och styrgrupp. Jag är stolt över våra 
deltagare som kämpat och hittat vägar fram, jag 
är stolt över mina fina medarbetare, som dagligen 
stångas för att hitta lösningar. Jag är stolt över vår 
modiga styrgrupp som för dialoger som kan göra 
det möjligt för MIA att leva vidare.”

På fem år har MIA HBS fått tusen 
intresseanmälningar. Av dessa har projektet skrivit 
in och arbetat aktivt, personcentrerat med över 
650 personer. Av dem har en femtedel haft offentlig 
försörjning i mer än nio år och hälften längre än fyra 
år.

”Många har rullat runt i 
systemen ännu längre och 
flera har aldrig arbetat. Även 
de har vi hjälpt att få sitt 
allra första arbete. Många 
deltagare har diagnoser som 
autism, ADHD, bipolaritet 
och psykossjukdomar. 
Flera deltagare kommer till 
oss från rättspsykiatrin, 
psykosmottagningen och 
affektiva mottagningen”.

HBS- Huddinge
Botkyrka & Salem

Behovet av stöd för MIAs målgrupp 
kommer inte att försvinna. Därför är det 
viktigt att dialogerna fortsätter kring hur 
de ska få fortsatt stöd när finansieringen 
från Socialfonden tar slut i september 
2022.

Maria Reed
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Hur har projektet arbetat med 
implementeringen?

Genom ett systematiskt, agilt och konsekvent 
arbetssätt har MIA HBS närmat sig sina uppsatta mål.

 ”Vi har tagit fram statistik, förslag och 
beslutsunderlag, varit lyhörda och flexibla för 
förändringar i omvärlden. Vi har alltid med 
implementering som en punkt på styrgruppens 
dagordning.”

Bilden av vad som ska vara kvar efter MIA Vidare 
HBS slutdatum har under projektets gång framträtt 
allt tydligare. Efter ett intensivt arbete under 
projekttiden av både styrgrupp, samverkansparter 
och projektmedarbetare är det nu klart att 
Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner, 
tillsammans med Arbetsförmedlingen och i 
samverkan med vården och Försäkringskassan 
kommer fortsätta erbjuda stöd för personer med 
samordnade rehabiliteringsbehov inom ramen för 
MIA från och med 1 januari 2023.

”Vi arbetar med...”

”Min farhåga är att förändringar i politiken för med 
sig att MIA inte kan implementeras. Men jag hoppas 
och tror att vi går i land med det här. Det är vad vi 
kämpar för varje dag, eftersom en insats som MIA 
behövs.”

HBS- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

261

11

41år 40år

157 82
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Delprojekten

”Det finns en målgrupp i Södertälje som dyker 
upp i projekt efter projekt, nu täpper vi till den 
luckan,” säger Trygve Nylund, projektledare 
för ett delprojekt som kommit långt i sin 
planering inför livet efter MIA.”

I Södertälje har siktet varit inställt på 
implementering sedan start. Det har bidragit till att 
förändringar skett i organisationerna under resans 
gång. Nu har kommunen anpassat sig så att de 
kan möta vår målgrupp. Och förra året startade ett 
myndighetsgemensamt team, MGT.

 Projektet har fört in nya arbetssätt och metoder 
som tar tillvara människors förmåga oavsett om 
frånvaron på arbetsmarknaden beror på sjukdom, 
språk, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Drog åt lite olika håll

”Vi har haft workshops och långa, livliga 
diskussioner. Över tid har det varierat vad 
medlemmarna vill ha. Ibland var vi i fas, sedan drog 
någon åt ett håll som inte passade de andra”.

 Tillsammans med Mikaela Magnusson, förbundschef 
för Samordningsförbundet Södertälje tog Trygve 
fram tre förslag baserade på en önskan om en 
samordnings- och samverkansplats.

 ”Vi presenterade fördelar och nackdelar. Ett 
alternativ som bygger på Arbete och försörjnings 
nya rehabiliteringsteam kompletterat med tjänster 
finansierade av Samordningsförbundet togs fram.”

I nuläget är det ett förslag vi enats om. Det skulle 
innebära att vi implementerar delar av MIA, men att 
storleken anpassas till en mindre målgrupp”.

”Synsättet med att se tillgångar och bemötandet, 
att lyssna på deras version, det kräver rätt personal. 
En del av framgångsfaktorerna i Södertälje är bra 
personal”.

 

Södertälje

MIA har testat
”I Södertälje finns stor grupp personer som inte 
är inkluderade, ofta flyktingar som inte har 
etablerat sig. I MIA har vi haft en del personer ur den 
målgruppen. Många är kvinnor som inte kommer in 
på arbetsmarknaden. De har inte fått hjälpen och 
stödet de behövde få när de kom till Sverige. I MIA 
har vi kunnat testa olika vägar för att stötta på rätt 
sätt, nu kan vi välja ut de bästa delarna”

En metod för likvärdigt bemötande
Södertälje valde att arbeta med Boston, en metod 
som inte är tvingande utan anpassad till det som 
deltagare behöver. Trygve menar att metoden inte är 
den enda som fungerar.

”Det handlar om likvärdighet. Det behövs en 
struktur för att alla ska få samma stöd. Boston 
har varit bra, den är inte tvingande den har en 
följsamhet till deltagare.”

Trygve Nylund
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”Vi arbetar med...”

Södertälje- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

272

11

46år 46år

162 110

I Södertälje har hälsan 
stått i fokus för en grupp 
utrikesfödda män. Två 
gånger i veckan har de 
mötts i klassrumsmiljö.  
 
”Vi har samtalat om allt från 
stress, lagstiftning kring 
barnaga och våld i hemmet till 
vikten av att testa prostatan 
kontinuerligt. Vi har använt 
ett material för att visa hur 
näringsriktig mat och fysisk 
aktivitet påverkar hälsan. Vi 
har lyft smärtproblematik 
och hälsokonsekvenser av 
alkohol och tobak”, säger 
Henrik Kvarnlöt, en av de två 
kursledarna.

60% 40%
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Delprojekten

Siktet inställt på 2023

”Får jag önska fritt vill jag ha fler Supported 
Employment- handledare, Case Managers och 
KBT-handledare i alla kommuner. Vi ser ju att 
det ger resultat. Våra deltagare gör framsteg, 
tar kliv mot arbetsmarknaden och förbättrar 
sin hälsa”, säger Emmeli Söderholm, 
projektledare i MIA Östra Södertörn.

MIA Östra Södertörn gjorde förändringar när 
projektet övergick till MIA Vidare. Stödet är fortsatt 
individuellt och fokuserar på parallella insatser som 
anpassas till vad deltagaren behöver i sitt liv. Som 
en del av framgången lyfter Emmeli den digitala 
gruppen plus ett integrerat arbete med jämställdhet, 
jämlikhet och tillgänglighet – det som ESF benämner 
horisontella principer, HP. 
  
”Det är imponerande att se hur medarbetarna 
jobbar på för att implementera det bästa av MIA, 
samtidigt som de fortsätter att utveckla metoder 
och arbetssätt. Man blir aldrig klar, därför är det 
viktigt att inte släppa taget”, säger Emmeli. 

Vad sker när MIA går i mål? 

Diskussioner pågår på flera nivåer med siktet inställt 
på 2023. Engagemanget är stort hos styrgrupper, 
projektmedarbetare och ansvariga chefer i 
kommunerna. Det finns en vilja att medborgarna ska 
få nytta av projektets erfarenheter i framtiden, även 
om det i nuläget inte är klart hur implementeringen 
ska gå till. 

”Våra framgångsfaktorer är god teamkänsla och 
ett bra samarbete i respektive team. Alla jobbar 
verkligen i nära samarbete med varandra, vilket 
förstärks av att vi har flera forum för att mötas och 
byta erfarenheter”, säger Emmeli.

Östra 
Södertörn
Haninge, Tyresö, 
Nynäshamn

Medarbetarna ses regelbundet och lyfter problem 
och delar utmaningar. De är bra på att tipsa 
varandra. Dessutom har de gemensam handledning, 
en HP-grupp samt en digital inkluderingsgrupp. 

Arbetssättet innebär att case manager (CM) och 
supported employment-handledare (SE) ofta har 
ärenden tillsammans. Samtidigt som var och en 
ansvarar för sitt område kompletterar de varandra. 

”Vi har sett att denna växelverkan är en styrka. Det 
händer alltid saker i människors liv. CM och SE har 
olika styrkor och har tillit till varandra. Arbetssättet 
ger deltagaren en bra upplevelse i MIA”, säger 
Emmeli.

Framtiden och framgångsfaktorerna 

”Jag vill att vi implementerar insatserna och 
anpassar dem efter de givna ramarna. Vi behöver 
rigga så att alla kommuninnevånare får del av 
stödet, oavsett om man är inskriven hos kommunen, 
AF eller FK”, säger Emmeli. 
  
Medarbetarna lyckas ge deltagarna en känsla av 
egenmakt, något som gör Emmeli stolt, eftersom det 
skapar mening för deltagarna.

Emmeli Söderholm
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”Främsta framgångsfaktorn är medarbetarna. 
Det kan låta som en klyscha, för det är det vi 
alltid säger. Men faktum är att det är de som 
gör jobbet, som har ett positivt förhållningssätt 
till deltagarna och har en otrolig kompetens. 
Medarbetarna har utvecklats i sina roller 
och vuxit i sina team under resan och de 
fortsätter att göra det. Jag har velat möjliggöra 
samarbete och försökt se till att mina 
medarbetare får arbeta med det de drivs av”, 
säger Emmeli.

HP betydelse för resultatet 

Emmeli menar att perspektiven jämställdhet, 
jämlikhet och tillgänglighet kopplat till varje 
ärende får positiva effekter. Även om inte allt som 
är MIA i dagsläget går att få in i framtidens budgetar, 
är mycket vunnet. 
  
”Våra medarbetare blir ambassadörer och tar med 
sig förhållningssätt, bemötande och kunskaper 
kring metoder och arbetssätt till den ordinarie 
verksamheten. De inspirerar andra att arbeta 
öppet. Det handlar om att tro på människor och att 
vara övertygad om att det aldrig är omöjligt.  För 
att det ska bli verkligt behövs tid, rätt fokus och att 
deltagare ska komma framåt. Hållbara lösningar.

”Vi arbetar med...”

ÖS- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

279

10

41år 38år

164 103

”Jag vill inte driva frågor 
på egen hand, vi gör det 
bättre tillsammans. Det 
finns ett grundengagemang 
i att alla vill göra allt för 
sina deltagare”

59% 37%
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”MIA är till för att testa nya arbetsmetoder 
och utveckla samverkan i syfte att stödja 
deltagare att närma sig arbete och 
studier. Om det inte funnits utmaningar 
att lösa, hade vi inte behövt ett projekt”, 
säger Sophia Dahlgren”, förbundschef 
i Samordningsförbundet Roslagen. 
Tillsammans med Cecilia Sjömark, 
projektledare reflekterar hon över projektet.

Roslagen var ett litet förbund som omfattade 
kommunerna Täby och Österåker. Men när 
angränsande kommuner uppmärksammade arbetet 
i MIA Roslagen ville fler ansluta.   
 
2019 utvidgades Samordningsförbundet med 
Vaxholm, Danderyd, Norrtälje och Vallentuna. De 
nya medlemmarna hade ett intresse i de arbetssätt 
och metoder som hade utvecklats i MIA.  
 
”Att vi gick från fyra till sex kommuner blev en 
möjlighet att fånga upp olika behov hos olika 
medlemmar, men även att stötta fler personer rent 
konkret”, säger Cecilia.

Utmaningar och lösningar  
 
Att gå från liten till stor innebär en viss omställning. 
Många medlemmar skulle enas, men gav även oss en 
styrka med de nya representanterna i styrgruppen. 
De nya projektmedarbetarna gav värdefull input. 
 
”Tack vare att vi fanns inom ett stort geografiskt 
område, kunde vi fånga upp olika behov hos våra 
medlemmar och knyta viktiga kontakter. Vi lärde av 
varandra över gränserna ”, säger Cecilia. 

Roslagen
Delprojekten

Andra utmaningar har varit personalomsättning, vilket 
är naturligt med så många medarbetare. Människor 
byter uppdrag, flyttar eller slutar av andra skäl.  
 

Vad är det viktigaste resultatet i 
Roslagen? 
 
Det myndighetsgemensamma teamet, MGT har varit 
en stomme i Roslagens projektverksamhet sedan start. 
Gång på gång har det visat sig vara framgångsrikt 
när alla som är berörda möts och löser problem 
tillsammans.  Där deltagaren är med och har inflytande 
över sin framtida planering. 

”MIA har gett effekten att kollegor runt om i 
myndigheterna ser värdet av att tillsammans skapa 
en plan där deltagaren får rätt stöd. Att arbeta 
tillsammans för att på bästa sätt möta vår målgrupp” 
säger Sophia. 
 
Projektet har ökat förståelsen för varandras uppdrag 
och genomsyrats av en god samverkan. ”Vi har 
haft goda kontakter med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och till alla våra sex kommuner. 
Trots personalomsättning har kontakten alltid funnits”, 
säger Cecilia.  

Cecilia Sjömark

Täby, Österåker,
Danderyd, Norrtälje, 
Vaxholm och 
Vallentuna
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Alla har lärt av varandra 

Cecilia liknar MIA Roslagen vid ett pussel där alla 
har lärt sig av varandra. 

”Vi har tillsammans  lärt oss att använda 
samarbetsparternas samlade resurser och 
kompetenser för att deltagarna ska få bäst stöd 
i sin rehabilitering.” säger Cecilia.

En viktig framgångsfaktor har också varit att 
projektet haft möjlighet att låta deltagare testa 
och förbereda sig inför en arbetsträning hos lokala 
arbetsintegrerade socialt företag.  
 
”Att deltagarna sen har kunnat genomföra 
arbetsträning hos en arbetsgivare har varit 
lyckat. Några av deltagare hade inte en ordinarie 
kontakt med någon av medlemmarna vid start och 
hade därmed inte en försäkring som gällde hos 
arbetsgivare.  
 
”Kommunerna såg då över frågan och lyckades 
lösa det problemet och det bidrog till att fler 
deltagare kunde få möjligheten att arbetsträna hos 
arbetsgivare”, menar Cecilia. 

Har MIA gjort något som kommer att 
märkas om fem år? 
 
”Jag tror att det myndighetsgemensamma 
arbetet i teamen och kulturen med en ökad 
förståelse för varandras uppdrag, samt 
erfarenheterna vad medlemmarna kan göra 
tillsammans för att stödja personer, kommer
att finnas kvar”,  avlsutar Sophia.

”Vi arbetar med...”

Roslagen - Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

285

7

42år 36år

58% 42%

164 120
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Delprojekten

”Jag förväntade mig att få göra skillnad. Trots 
att vi anslöt oss när pandemin bröt ut, är flera 
positiva förändringar redan synliga.

När jag ser våra deltagare börja arbeta 
eller studera, och att de får en ny tro på 
sig själva, ger det mig bränsle att fortsätta 
utveckla samverkan. Medarbetarna är de 
riktiga hjältarna”, säger Kristina Rahbari, 
projektledare i MIA SUVS.

MIA SUVS som består av de tre kommunerna 
Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna, anslöt sig 
till MIA samtidigt som världen ställde om till digitala 
arbetssätt. Att starta upp mitt i en pandemi var en 
tuff utmaning.

Digital informationsturné

För att synliggöra projektet och dess metoder gav sig 
Kristina tillsammans med teamet ut för att informera 
om MIA Vidare.

 ”De första deltagarna kom i september 2020. 
Fram till dess arbetade vi stenhårt med förankring 
av metoderna och för att bygga ett starkt team. 
Tillsammans pekade vi ut den inriktning vi behövde 
ta för att öka deltagarflödet”, säger Kristina.

 Arbetet gav fantastiskt resultat. Det strömmade 
in deltagare. Till en början tog SUVS in alla som 
remitterades, men snart blev resursteamstillfällena 
fullbokade. De bildades en kö.

SUVS
Sollentuna,
Upplands Väsby
Sigtuna

Resursteamet är delprojektets nav

”Vårt MGT, resursteamet är ingången till MIA Vidare. 
Här delas önskan om att hjälpa deltagaren att 
hitta rätt insats inom projektets ramar. Att hitta det 
individuella stödet som hen behöver för att kunna ta 
sig vidare mot en egen försörjning.

Principen om 
tillgänglighet 
handlar om att 
samhället och 
arbetslivet ska 
vara tillgängligt 
för alla. 

TILLGÄNGLIGHET

Kristina Rahbari
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Vi började tidigt med parallella insatser, eftersom 
jag såg att man kunde nyttja kunskapen bättre på 
det sättet”, säger Kristina.

Kristina valde även att utbilda projektets tre case 
managers, inklusive sig själv i metoden Supported 
employment.

”Vi har sett hur lyckosamt det är när samma person 
följer deltagaren under hela resan. Det har funkat 
superbra och optimerat våra personalresurser. 
Annars hade vi aldrig fått så många deltagare att 
börja arbeta”, säger Kristina.

Vägen fram

Implementeringsarbetet började tidigt och redan i 
juni 2021 hölls workshops. Alla är rörande överens 
om att Resursteamet ska vara kvar.

 ”Exakt hur det ska implementeras är ännu inte 
klart. Sigtuna ska implementera case manager-
rollen. Får jag önska så hade jag sett att case 
manegement implementerades även i de andra 
kommunerna. Det är ett viktigt arbete som behöver 
fortsätta efter det att projektet avslutats.”

”Vi arbetar med...”

SUVS- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

112

8

42år 40år

69 41

62% 37%
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”Vårt bemötande är grunden till att MIA blivit så 
lyckat.”

”Det var tydligt att det myndighetsgemensamma 
teamet, MGT är ett vinnande koncept för att 
skapa samverkan och samarbete. Vi lyssnar på 
deltagaren, det hjälper oss att ge rätt stöd till 
varje enskild person”, säger Åsa Holmstedter, 
projektledare MIA Sundbyberg och Upplands-Bro.

När delprojektet kom in i MIA hade 
Samordningförbundet Samsund startat ett team 
där representanter från medlemmarna gjorde 
en genomlysning av deltagarens bakgrund och 
nuvarande situation. 

Mervärde till remittent

”Teamet såg saker som ingen enskild myndighet 
tidigare sett. Det gjorde oss pricksäkra och vi fick 
väldigt bra resultat. En viktig faktor är att teamet 
inte har myndighetsutövning. Deltagaren är med 
frivilligt. Nu har vårt MGT blivit ett nav i samverkan 
mellan remittenter och deltagare.” 
 
Åsa menar att MGT kan vara en säkerhetsventil för en 
handläggare som känner sig osäker i sitt ärende.  

”Det händer att ett ärende med en patient, klient, 
eller arbetssökande stannar av. Handläggaren vet 
inte hur hen ska gå vidare. MGT gör då en betydligt 
bredare kartläggning än den som handläggaren kan 
göra på egen hand.  

Vi arbetar med en tidslinje och plötsligt blir dåtid 
intressant. Remittenten får uppgifter som hen 
kanske inte hade en aning om. Beslutsunderlaget 
blir tryggare.” 

Samarbetet i MGT implementeras 

Nu implementeras MGT inom samordnings-
förbundets ekonomi.  Annat som lever vidare är delar 
av metoderna Case management och Supported 
Employment.

Sundbyberg
Upplands-Bro

”Ska man implementera kan man få in vissa delar 
i sitt dagliga arbete, det är vad konsulenterna på 
arbetsmarknadssidan i Upplands-Bro kommer att 
göra.” 
  
MGT följer varje deltagare hela vägen

”Vårt team har ett väl inarbetat, strukturerat och 
processbaserat arbetssätt. Vi kan helt fokusera på 
deltagaren. Sedan släpper vi ingen utan att ha fått 
till en sömlös övergång, så att deltagaren slipper 
vänta på nästa insats.”

”Vi har sett till att ha kontakt med handläggare på 
den myndighet som ska ta vid, samt haft uppföljning 
med remittenter. Vi har skapat goda relationer och 
tillit till varandra.”  

Åsa refererar till Quincy Jones, producenten bakom 
Michael Jackson som sa: 

”Tänk vilken 
harmonisk värld 
det vore om varje 
människa, ung som 
gammal, delade med sig 
av allt det hen är riktigt 
bra på”

Delprojekten

Åsa Holmstedter
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”Blickar jag framåt i tiden ser jag att 
MIA har gjort stor skillnad. Något annat 
är otänkbart eftersom jag tillsammans 
med en hel drös passionerade, 
ambitiösa och ödmjuka kollegor har 
lagt så mycket kraft och kunskap på att 
anpassa systemet till de människor som 
behöver stöd av det”. 

”Quincy Jones citat har jag burit med 
mig genom projektet. Varje deltagare kan 
göra något bra. Det har de med sig. När de 
träffar handledaren utkristalliseras deras 
förmågor. De som kommer till oss upplever 
skillnad. Nyligen sa en deltagare: Det här är 
det bästa som har hänt, ni får inte sluta”.

”Vi arbetar med...”

Sundbyberg- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

97

9

40år 37år

55 42

57% 43%
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Mindre organisation, tyngre ansvar i VärNa

”MIA har synliggjort människorna som 
ingår i vår målgrupp för myndigheterna. Nu 
måste samhället ta hänsyn till att det finns 
människor som behöver den här typen av stöd 
för att börja arbeta”, säger Peter Andersson, 
projektledare i VärNa.

 Implementeringsresan i VärNa började innan 
Peter kom på plats i september 2021. Sedan 
dess har planering, workshops med styrelse, 
beredningsgrupp samt projektmedarbetare pågått. 
Nu utvärderas arbetet. 
  
Ett scenario handlar om att samla projektstöd, 
utbildning, innovation och omvärldsbevakning i 
ett slimmat förbund. Deltagarinsatserna sker hos 
medlemmarna med finansiering och konsultstöd 
från VärNa.

”Jag vet med säkerhet att det 
Myndighetsgemensamma teamet, MGT kommer 
att finnas kvar. Samordningsförbundet blir troligen 
en mindre organisation som inte bedriver egen 
verksamhet med egna insatser, det gör istället de 
ordinarie verksamheterna”, säger Peter. 

I VärNa har koordinatorer och SE-handledare jobbat 
med tre projekt där det myndighetsgemensamma 
teamet varit vägen in i projekten. 
  
”Här är alla representerade vilket är en 
framgångsfaktor för våra medlemmar och för 
deltagaren. Det enda orosmolnet har varit att 
få med en vårdrepresentant från Regionen, men 
förhoppningsvis är det en lösning på gång.”

VärNas koordinatorer har lite av en case managers 
roll. De är med tillsammans med deltagaren på 
det inledande mötet. Sedan håller de samman 
deltagarens resa och sköter kontakten med 
myndigheterna framåt.

MIA har visat problemen 

Peter menar att målgruppen alltid kommer att 
behöva samverkan mellan myndigheter. 

VärNa
Nacka och Värmdö

Delprojekten

”Vanligtvis drabbar 
bristerna på samordning 
personer som behöver hjälp 
av flera myndigheter, med 
påföljden att de bollas runt 
mellan myndigheterna, 
ibland under många år.”

”När en myndighet enbart tittar på en deltagare 
från sitt eget perspektiv och från aktuella regelverk 
fungerar det inte optimalt. De borde utgå från 
deltagarens behov och frågan: Hur kan vi lösa 
den här personens utmaningar? Ska samverkan 
fungera måste myndigheter vara mer flexibla i sitt 
sätt att tänka kring regler och förordningar. Annars 
jobbar vi i stuprör trots att vi sitter tillsammans i 
projekt och samverkansgrupper”, säger Peter.

Vilket resultat får MIAs arbete om fem 
år? Om tio? 

”Drömscenariot är att myndigheterna tar till sig 
våra lärdomar och börjar tänka annorlunda. Att de 
formar regler med utgångspunkt från deltagarens 
behov av stöd”, säger Peter. 

Peter Andersson
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Peter menar att medarbetarna är den 
framgångsfaktor som väger tyngst i sammanhanget.

”Jag är stolt över mina kollegor och medarbetare 
i projektet. De är oerhört dedikerade till sin 
uppgift och professionella i sitt uppdrag att stötta 
deltagare. Det krävs mycket kunskap, styrka, 
uthållighet och tro på deltagarna. Dessa faktorer 
har i forskning visat sig ge ett lyckat resultat.” 

Vad hade kunnat vara bättre? 

”Vi har varit styrda av medlemmarna. Tänk om vi 
hade utgått från vad den här målgruppen behöver? 
Det hade varit intressant med en samhällspeng. 
Eller om vi haft en gemensam budget för hela 
regionen, då hade vi haft tillgång till insatser 
oavsett var deltagaren bodde. Det hade varit 
intressant att se vad vi hade kunnat åstadkomma 
då.”  

Vad vill du ge vidare? 

”Att det måste finnas en väg för alla i vårt samhälle 
och att det ska finnas någonting för alla. Vi får inte 
ge upp människor. Det finns potential i alla. När jag 
hör olika levnadshistorier inser jag att många har 
det kämpigt. Men det finns alltid något som kan få 
människor att blomma. Där tror jag att MIA har fyllt 
en jättestor funktion”, avslutar Peter.

”Om deltagaren ska känna framtidstro och hopp, då 
måste också medarbetaren tro på dig. Om inte din 
handläggare tror på dig, då kommer det inte att bli 
ett bra resultat.” 
Peter, VärNA

”Vi arbetar med...”

VärNa- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

182

8

42år 39år

80 102

44% 56%
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Genom MIA har de fått stöd att vara en 
människa.

”Jag trodde jag fått ett enkelt uppdrag. Så 
var det inte. Det var svårt att nå vissa av 
medlemmarna, speciellt Arbetsförmedlingen 
på grund av reformeringen”, säger Sandra 
Liljefors-Möll, projektledare i MIA Stockholms 
stad.

För att få till samverkan startade Sandra en 
samverkansgrupp baserad på handläggare hon 
tidigare arbetat med, flera riktiga eldjälar. 

”Utan engagemanget från dessa personer hade 
vi inte lyckats. De har hjälp oss på alla sätt. 
Arbetsförmedlingen Järva har till exempel gett 
mer tid för deltagare, fysiska möten och att vara 
tillgängligliga så att det passar målgruppens 
behov. De har kunskaper om andra aktörer. 
Försäkringskassan är fantastiska, de gör mer än vad 
deras uppdrag kräver. 

Eldsjälarna finns hos våra medlemmar och de 
tänker på allt. De lyssnar och ser att parallella 
insatser funkar. De öppnar sig för att deltagaren 
är en människa med svårigheter de själva inte kan 
förstå, men att de behöver lyssna noga. De har 
deltagarperspektiv”, säger Sandra.

Implementering 

Resan mot implementering gick snabbare än 
Sandra förväntat sig. Samordningsförbundet ville 
implementera Case management och arbetsträning i 
sin verksamhet och så blev det.  

Här kallas case managern för Lots, men arbetar inom 
ramen för CM-metodern. Arbetsträningen via ASF 
implementerades tidigare under projektet. 

MIA Stockholm använder Arbetsintegrerade 
sociala företag för att deltagare ska få pröva sin 
arbetsförmåga, såsom MISA,  Mellanmålet, TP 
Consulting, NT Solutions, Folkuniversitetet och 
Stadsmissionen.

Stockholms
stad

Delprojekten

Framgångsfaktorer? 

”De personcentrerade metoderna är avgörande. De 
gör att vi möter deltagaren där hen önskar. Ingen 
medlem ”trasslar” när vi är med. 

Många myndigheter är inrutade efter lagar och 
regelverk, vilket gör dem oflexibla. Men när MIA 
föreslagit parallella insatser har handläggarna sett 
att det fungerar. Vi har utökat samarbetet mellan 
medlemmarna vilket är positivt för medborgarna. 

Alltid får vi höra att våra Case managers gjort 
skillnad i människors liv. De känner sig som verkliga 
människor, inte bara någon som myndigheterna 
har krav på. Jag blir rörd när jag läser enkätsvaren. 
Att människor känt sig så icke-tillhörande, så 
utanför allt. Genom MIA har de fått stöd att vara en 
människa”, säger Sandra.

Den andra framgångsfaktorn är teamet. 
 
”Jag har lärt mig enormt mycket av teamet, de 
är guld. VI lär oss så otroligt mycket av varandra 
och har högt i tak. Mina medarbetare är kunniga, 
engagerade och ser möjligheter. Eldsjälar! 
De har fokus på att deltagare ska närma sig 
arbetsmarknaden, de tror på deras förmåga och 
möjliggör lösningar, även när det inte är enkelt.

Sandra Liljefors-Möll
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Sandra värdesätter allt hon lärt sig genom 
arbetet med de horisontella principerna, HP.  

”Jag har fått mer insikter i jämställdhet, icke-
diskriminering och tillgänglighet. Alla normer 
vi bär med oss, åldersdiskriminering och hur 
otillgängligt samhället är för vår målgrupp. 

Vi har vänt och vridit på det, haft lösningsfokus. 
Jag vet inte om det påverkat resultatet så 
mycket, men på sikt gör det förhoppningsvis 
det.”

Remittenterna arbetar med jämlikhet och mot 
diskriminering, men inte alltid ökad tillgänglighet. 
Dokument och hemsidor är ofta svåra att ta till sig 
även för oss, hur ska det då inte vara för deltagare? 
Vad hade kunnat göras annorlunda?  

”Jag hade nog högre förväntningar på vad som 
skulle implementeras, man måste sikta mot 
stjärnorna. Men det handlar om budget.” 

”Vi arbetar med...”

STHLM- Statistik

ANTAL DELTAGARE

GENOMSNITTSÅLDER

KÖNSFÖRDELNING

ANTAL MEDARBETARE

150

6

46år 41år

80 64

”Vi vet att det är viktigt 
med deltagarnas 
egenmakt. Att det 
faktiskt är avgörande 
för progressionen” 

53% 43%
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ARBETSGIVARE
Det är en sak att ha lediga tjänster, en annan att 

ha arbetsuppgifter. Vår deltagare Ninni bidrog 
snabbt till att sätta guldkant på vårdcentralen 
under sin arbetsträning. ”Nu ska vi göra allt för att 
behålla henne”, säger verksamhetschefen.

”Som chef är det extra roligt att höra när en 
person kommer till jobbet och visar ren 
glädje över att få vara där. Vi inser 
plötsligt hur bra vi har det”, säger Anna 
Lindquist, specialist i allmänmedicin och 
verksamhetschef för Salem och Tumba 
vårdcentraler.

Arbetsgivare är en ryggrad i MIA. Vi har 
arbetsträningsplatser på både privata 
och offentliga arbetsplatser, men även i 
arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Gemensamt för dem alla är att de ger deltagare 
möjlighet att prova på rutiner och enklare krav 
och få social gemenskap med arbetskamrater. 
En av dem som tagit emot deltagare är 
vårdcentralen i Salem.

”Vi har många patienter som befinner sig i 
utsatta lägen, jag vet hur tufft det kan vara 
att ta sig tillbaka efter en långt tids frånvaro 
på arbetsmarknaden. Men det är dyrt att 
ha personal som är sjukskriven och den 
avvägningen gör vi när vi ska rekrytera”.

Anna menar att beslutet att rekrytera 
påverkas om personen varit borta länge, 
därför är arbetsträningen viktig. Och visst är 
arbetsgivare modiga som öppnar sina dörrar 
för deltagare som kan ha ett tufft bagage 
där sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och 
kriminalitet kan finnas med i bilden. 

Men smarta chefer är medvetna om att de 
bidrar till ett tryggare samhälle, där alla har 
chans att försörja sig själva. Det gör gott för 
självkänslan, kulturen och för organisationens 
varumärke.

”Att få pröva på varandra genom en trygg 
och säker praktikperiod är bra, då vågar 
man ta sig an personerna utan att risken blir 
så stor. Vi behöver alltid folk. Samtidigt är 
det behjärtansvärt att bidra till människors 
möjligheter i livet. Vi jobbar själva med 
patienter som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden, några är med i MIA. Det är 
roligt att få bidra”, säger Anna.
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”För oss är det viktigt med 
arbetsträning som passar deltagarens 
förutsättningar. Vi arbetar systematiskt 
med jakten på jobb, men även för att 
hålla nätverk av arbetsgivare vid liv”

- Maria Reed, projektledare i MIA HBS.



Den här vårdcentralen har tidigare positiva 
erfarenheter av personer som behövt pröva sig 
själva mot arbetsmarknaden, därför blev svaret 
positivt när MIA HBS Supported Employment-
handledare Lars hörde av sig för sin deltagare 
Ninnis räkning.

Anna menar att det är viktigt att man är rätt 
matchad. I det här fallet var Ninnis formella 
kvalifikationer som undersköterska inte aktuella, 
det var administrativa uppgifter som gällde. 

”Det är extra bonus när personen bidrar till 
verksamheten så som Ninni gör. Det blir så 
mycket trevligare när det finns lite tid till att sätta 
guldkant i vardagen, det hinner vi med Ninni som 
extra resurs”, säger Anna.

Hon menar att praktiken i MIA är ett bra sätt att 
prova varandra under trygga former. Även om det 
kanske är svårt med de formella kunskaperna finns 
det så mycket en person kan tillföra. 

”Vi har fått möjlighet att erbjuda Ninni jobb, det 
hade vi inte vågat om hon inte praktiserat hos oss 
genom MIA tidigare. Det går väldigt bra för henne. 
Alla var från start medvetna om vinsterna med att 
ha personer som arbetstränar, så inställningen 
var att det skulle bli roligt att ta emot Ninni och så 
blev det”.

”Jag har fått se Ninni och vad hon kunde bidra 
med. Därför är det bra med lönebidrag. Vi kan 
erbjuda fortsättning. Nu utvecklas hennes 
kompetens, kan hon inte stanna här, kan hon få 
ett annat arbete”.

Namn: Anna Lindquist
Yrke: Sjuksköterska
Ort: Salem och Tumba

39

1. Nya perspektiv. Ofta kommer personen in med nya ögon och erfarenheter som andra på 
jobbet saknar. Det tillför värdefull kunskap.

2. Mervärde. Skapa en inkluderande och hållbar värld. Bygg tillit och stärk 
demokratin.

3.Riskminimering. Med varje person kommer en handledare. Du får massor av stöd, tips 
och trix på hur ni bäst får utbyte av varandra. 
Målet är att du ska få en medarbetare du aldrig vill 
släppa.

4.Du bidrar till samhällsekonomin. Egen försörjning bygger självförtroende och 
tryggare samhällen.

5.Agenda 2030. Du bidrar till mål 8 som handlar om att alla ska har rätt till arbete.

6.Avlastning. En person till gör skillnad. Lite mer luft i kalendern. Tid att skapa trivsel.

7.Meningen med livet. Känslan av att hjälpa andra. Nästa gång kan det vara du, eller 
någon nära dig som behöver hjälp.

8.Förebild. Alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

9.Värdegrund. Du bygger en värdegrund byggd på jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering, eftersom dessa begrepp 
genomsyrar MIA.

10.Modig. Du visar att du tror på människor.

10 skäl till att investera
 i arbetsträning



Vanliga företag har fullt upp med vinst och 
resultat, medan ett Arbetsintegrerande 

socialt företag, ASF har till huvuduppgift att 
stötta människor. Studier visar att arbete har 
en helande effekt. 

”Arbete bidrar till att människor får incitament 
att sköta rutiner, delta i socialt sammanhang och 
ta del av utvecklande aktiviteter på sina egna 
villkor”, säger Maria Rösby, projektchef i MIA. 

Alla delprojekt har arbetat med ASF, vilket är 
företag som är organiserade för att skapa arbete 
för människor som behöver få chans att fungera i 
sin takt och sina villkor. 

Vanligaste verksamheterna är hunddagis, 
remake, café- hantverks- eller 
trädgårdsverksamhet, bilverkstad, hotell, park- 
och fastighetsskötsel.  

”Den största utvecklingen sker när deltagare är 
på en arbetsplats där det finns professionella 
handledare som skapar uppföljning och struktur 
i olika arbetsuppgifter. En del erbjuder möjlighet 
till anställning,”

ASF är en framgångsfaktor 

Arbetsintegrerande sociala företag har en lägre 
tröskel och större förståelse för att personer ska 
komma in på arbetsmarknaden i sin egen takt.  

Deltagare som annars inte kunnat ta del av 
insatser via de ordinarie arbetsförberedande 
insatser har fått tillgång till arbetsträning. 

”Målet med arbetsträningen har varit att 
deltagarna ska få möjlighet att ta nästa steg med 
stöd av Arbetsförmedlingen eller från kommunala 
arbetsmarknadsinsatser, det har fungerat väldigt 
bra i alla våra delprojekt”, säger Maria. 

Om man använder det i kombination med stöd av 
supported employment så kommer deltagarna 
vidare mot arbete med anställning.
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ASF – att arbeta 
på egna villkor



Har du lärt dig något som du inte lärt av 
andra projekt 

MIA är ESFs största projekt någonsin. Ni har haft 
en modell med åtta samordningsförbund som varit 
mycket lyckat.  

Allt ni har gjort har varit fenomenalt bra. HP-
arbetet speciellt. Det tar jag med mig till kommande 
projekt. Kanske beror det på starka ledare och bra 
projektledare. Sedan tror jag att förankringsarbetet 
var väl utfört.  

MIA är som ett typexempel på hur ett ESF-projekt ska 
drivas.

Finns det något du tycker vi ska ta vidare? 

Implementeringen. Vad vill myndigheterna med den 
här målgruppen? De behöver sätta ner foten. Jag 
menar att projekt är bra, men ska vi hålla på i tio år? 
Det måste finnas ett slut.  

ESF-medel kan absolut användas till ordinarie 
verksamhet. I stället för att stötta 100 deltagare stöttar 
ni 1000. Det är så det ska fungera.  
Inför kommande projekt är också frågan om det finns 
en målgrupp som är ännu längre bort? Vilka är i så fall 
det? Vad saknas för att de ska få rätt stöd? 

Vad ska du göra nu? 

Jag ska ägna mig åt ESFs nya programperiod och åt 
säkerhetsfrågor. Annars är jag en person som gillar 
skog, frisk luft och att jaga, så det blir nog lite av det 
också.

Jag är samordnare i Europeiska 
socialfonden med uppdrag att följa 
MIA, ge råd och se till att ni gör det ni 
har sagt att ni ska göra, men även att 
förse er med ekonomiska medel enligt 
överenskommelse. 

Vad tycker du om projektet? 
 
Det har varit fantastiskt att få ynnesten att 
följa MIA. Ett projekt där målgruppen var 
tydlig från start. Det vände sig till personer 
som verkligen behöver hjälp, dessutom 
med metoder som vi vet fungerar.

Vad har varit viktigast? 

Att nå målgrupperna med stöd. Även 
om en person tar korta steg,  är det 
viktiga steg. Samhället vinner otroligt 
mycket på att människor får en plats på 
arbetsmarknaden och på att människor 
mår bättre. 

Kanske det största och svåraste ni har gjort 
är att få till samverkan mellan förbunden, 
mellan människor och myndigheter. 

Jag tycker även att det är bra att ni fått till 
samverkan med Arbetsintegrerande sociala 
företag. Ni har visat hur man kan få in den 
ekonomin och ta hjälp från andra sektorer 
än myndigheterna. 

Delaktigheten är också viktig. MIA-
projektet använde sig av brukarrevisioner 
för att på djupet ta reda på vad deltagarna 
anser om stödet och bemötandet. Ni fick 
mycket höga värden. Jag tycker det är så 
bra att deltagarna får yttra sig och komma 
till tals hela tiden.  

Sist men inte minst vill jag lyfta att 
ni arbetat så målmedvetet med de 
horisontella principerna på ett innovativt 
sätt, som HP-fika och normspaning. Det 
har skett i den dagliga verksamheten i MIA, 
vilket varit fantastiskt. Jag har personligen 
haft stor nytta av det. Ni har hållit 
diskussionen levande. Det tar jag med mig 
till andra projekt. 

Hej Hans Millmark. 
Vem är du?  
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Idégivarens röst
”Jag är otroligt stolt över 

det avtryck vi har gjort”
Annica Falk gick från rollen som projektchef i MIA, till 
förbundschef i Samordningsförbundet Sundbyberg. 
Nu ser hon tillbaka på projektet hon för nära sex 
år sedan initierade. Idén var att ge stöd åt en ofta 
bortglömd målgrupp. Att ingen ska falla mellan 
stolarna.

Kan du känna dig stolt över MIA? 
Otroligt stolt. Vilket avtryck vi har gjort. Även om vi 
fortfarande är mitt uppe i arbetet, så märks tydlig skillnad.

Vad hade du för förväntningar på projektet? 
Att förbunden skulle bli kända som en del av arbetsrelaterad 

rehabilitering. Vi har visat vad vi kan åstadkomma med 
gemensamma krafter när myndigheterna och alla aktörer arbetar 
tillsammans. Annica Falk

Fd projektchef

Stämmer det med verkligheten? 
Idag har vi en plats på kartan som en pålitlig 
partner för våra medlemmar. För det är ett 
partnerskap det handlar om. Vi har enats 
kring deltagares behov och hittat lösningar 
gemensamt. Visst finns det fortfarande 
personer hos våra medlemmar som inte vet vad 
ett samordningsförbund är, men den ytan har 
minskat rejält. Många fler känner till oss och 
räknar med oss idag. 

Vad är det viktigaste resultatet MIA har gjort? 
Att Samordningsförbunden har blivit kända för 
att vi kan bidra på det sätt vi har möjlighet till. 
Självklart även till att många människor har fått 
ett mer meningsfullt liv, beroende av att våra 
medarbetare har fått rätt förutsättningar för 
att göra ett bra jobb. Medarbetarna har kunnat 
rikta insatser så att det passar våra deltagare, 
det är en framgångsfaktor.  

Vad är det största misslyckandet/vad hade 
kunnat göras bättre? 
Våra resultat är långt över förväntan, så 
vi har lyckats mer än väl. Om vi tittar på 
uppstartasfasen av MIA-projektet 2017 ägnade 
vi mycket tid åt att tala metodtrohet och 
olikheter, i stället för att fokusera på likheter 
och synergier, men det blev bättre med tiden. 
Nu har vi hittat ett eget sätt att tala som för 
oss framåt, tillsammans. Men det hade kunnat 
hållas ihop mer, nu har stödet ibland upplevts 
som ojämlikt, då olika delprojekt löser saker 
olika. 

Vad tog du med dig från rollen 
som projektchef till rollen som 
styrgruppsrepresentant? 
Jag har fått ökad förståelse för utmaningar 
mellan lokala och regionala styrgruppen. 
Jag förstår varför tiden inte räcker till då 
personerna som sitter där ofta har många 
anställda i en verksamhet som ständigt kräver 
uppmärksamhet. Det har gjort mig mer ödmjuk 
inför styrgruppsmedlemmarnas medverkan 
i MIA.  
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Sedan är det en styrka för mig personligen att ha 
fått inblick i så många delprojekt. Idag vet jag att 
det finns så mycket kunskap och erfarenheter som 
inte har nått ut. Det triggar mig att fortsätta.

Vad tror du MIA kommer att ha gjort för avtryck 
om ett år? Om fem år? 
HP-arbetet gör ett starkt avtryck. Allt arbete vi 
gjort för att tidigt upptäcka våld i nära relationer, 
för ett jämlikt bemötande och inkludering. De 
medarbetare som varit med, var de än hamnar 
efter MIA går det aldrig att backa i kunskap.  
Även om de inte fortsättningsvis har HP-fika 
och handledning där de ständigt blir påminda, 
kommer de inte glömma hur man gör för att 
bemöta människor jämlikt och jämställt. Har man 
en gång lärt sig tänka normkritiskt går det inte att 
backa.  

Hur involverade upplevde du att medlemmarna 
var från start? Har det förändrats över tid? 
Till en början såg de nog att medarbetarna var 
utlånade, eller ”borta från jobbet”. Nu upplever 
jag snarare att de funderar över hur de ska 
kunna arbeta utan MIA. De ser att de behöver 
behålla mycket av det vi har gjort för att klara av 
målgruppen. 

Vad är det bästa du har lärt dig under resan? 
Att det går. Vi klarar av att driva så här stora 
projekt. Jag klarar av att samla och driva projekt 
för att utveckla välfärden. Vi har haft roligt under 
tiden. Och vi går i mål.

Recept för MIA

• Jämlikhet
• Samordning
• Mental hälsa
• SE-metoden
• CM-metoden
• Bostonmodellen
• Arbetsträning
• Medarbetare
• Deltagare
• HP-fika
• Gemenskap
• Normbrytande
•  MIA-kompassen
• 7  frågor om våld
• Kommunikation
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”Jag har sett värdet i proffsig 
marknadsföring. MIAs snygga 
kommunikation har nått ut, den 
har varit mer kreativ än i andra 
motsvarande projekt. Det har 
hjälpt oss att öppna dörrar och 
känna enighet.”
 
Anna Lexelius, förbundschef 
Samordningsförbundet Östra Södertörn, 
projektägare



Projektägarens röst

Anna Lexelius, förbundschef i Samordningsförbundet 
Östra Södertörn som är projektägare till MIA, 
började sin tjänst när projektet redan pågått två år 
och gick i hundra knyck. Det var bara att hoppa på 
i farten.

Det fanns en stark kultur och färdiga strukturer när 
jag började. Det mesta fungerade bra, men efteråt har 
jag insett att det krävdes en del av mig för att komma 
in i matchen. Därför är jag extra stolt över det vi har 

åstadkommit tillsammans.

Vad är det viktigaste du tar med dig?
Att det går att driva så här komplexa projekt tillsammans.  
Personligen har jag lärt mig hur vi kan hjälpa många fler att få en 
meningsfull vardag och ett värdigt arbetsliv, som inte hindras av våld, 
funktionshinder, missbruk eller oupptäckta diagnoser. Alla kan få en 
roll och bli delaktiga i vårt samhälle när vi tror på människor och deras 
förmågor.

Anna Lexelius 
Projektägare

Vilka faktorer har bidragit till framgången?  
Jag vill framför allt lyfta projektets kompetenta 
och drivna medarbetare. Nu när vi går i mål 
vill jag rikta ett varmt och äkta tack till precis 
alla som bidragit. Deltagarna upplever att de 
blivit oerhört fint  bemötta. Det betyder allt. 
Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete. 
De är stjärnor.

Vilka har gjort det möjligt?
Ofta glömmer vi dem som är bakom kulisserna, 
som verkar men inte syns så ofta. Därför vill 
jag rikta mig särskilt till dem. Jag vill tacka 
alla ekonomer, administratörer, projektledare, 
utvärderare, projektassistenter, projektledning, 
kommunikatörer, förbundschefer, 
samverkansansvariga hos myndigheterna, 
styrgruppsrepresentanter på lokal och regional 
nivå och de personer som representerar 
förbunden på nationell nivå. 

Jag vill också tacka alla modiga deltagare, 
som kommit till oss och vågat ge och ta. Som 
tillsammans med oss i MIA bidragit till att fler 
kan få rätt stöd i framtiden.  
 
Vilken resa vi gjort. 
 
Vi hade aldrig kunnat stötta 3 500 personer 
utan att alla dessa människor drivit på inom sitt 
område med sin unika kompetens och vilja.

Vilka framgångar är viktiga regionalt?
Samverkan mellan förbunden har ökat. Vi har 
hittat strukturer och gemensamma mål. Vi har  
fått bättre samverkan med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan och fått i gång en bra 
dialog med Region Stockholm i länet. 
  
Andra viktiga framgångsfaktorer är att 
så många medarbetare har lärt mer om   
Horisontella Principer som  står för jämlikhet, 
jämställdhet och tillgänglighet.

”Jag har lärt mig att vi kan  
driva så här stora projekt”
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Vilka framgångar är viktiga lokalt? 
Även på hemmaplan hos delprojekten har MIA 
byggt strukturer för samverkan lokalt. Ett exempel 
på det är de myndighetsgemensamma teamen 
som utvecklats. Dessutom har samarbeten med 
Arbetsintegrerande sociala företag stärkts i många 
kommuner. 
 
MIA har gett resurser till kommunerna att 
jobba med målgrupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Till de som behöver mycket 
stöd, men som idag inte får det stöd de behöver 
från varje myndighet för sig. 

Vilka framgångar är viktiga nationellt? 
MIA har bidragit i regeringsuppdraget om 
Ökad upptäckt av våld, ett mycket viktigt och 
betydelsefullt uppdrag, där vi kunnat göra skillnad 
genom att systematiskt ställa sju frågor om våld. 
  
Vi har även fått förtroendet att bidra i dialogen 
med Inspektionen för socialförsäkringen, ISF 
som just nu gör en regeringsrapport om FINSAMs 
arbete, det får förhoppningsvis betydelse på sikt. 
Vi bjöd in till en hearing och den drog fullt hus. 
 
Sedan hade vi en dialog med personer som 
har både mandat och vilja att förändra för vår 
målgrupp under en paneldebatt i Almedalen. Gå 
gärna in och lyssna på de kloka tankar som sägs, 
filmen ligger på miavidare.se. 

Vi har även utvecklat och testat att ge personcentrerat 
stöd i metoderna Supported Employment, Case 
Management och Bostonmodellen. Den handledning 
medarbetarna har fått har gett stärkta kunskaper i 
bemötande och samordnad rehabilitering.  
 
De positiva omdömen vi har fått från myndigheterna 
betyder mycket för framtiden. Bland annat har 
Försäkringskassan inspirerats av MIA:s  arbete med 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering.  
 
Till sist vill jag lyfta allt lärande och erfarenhetsutbyte 
vi haft i regionen, inte minst när det gäller 
myndighetsgemensamt arbete.

Vad har projektet 
betytt?
  

”Den största påverkan har skett 
på regional nivå, här är det mest 
caramba” 
 
Anna Lexelius, förbundschef 
Samordningsförbundet Östra Södertörn som 
även är projektägare.
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MIA MÖTER 
Deltagare

”Jag tycker att projektet gjorde så att  
jag fick fotfäste i samhället igen.” 

Jag blev utbränd och var deprimerad och 
hade ångest. Jag fick veta att jag hade 
diverse diagnoser som gjorde att jag kom 
till utbränningen i slutändan. Jag var 
hemmasittande på dagarna. Gjorde ingenting, 
allting var bara fruktansvärt svårt.  
Min läkare sa ”MIA kanske är bra för dig”. 
Eftersom jag var så slut tackade jag ja till allt. 

När jag började kändes det rörigt att gå från att 
ha ett monotont liv till att börja sysselsätta mig 
själv. När jag träffade min handledare kände 
jag att han var öppen, jag kände mig trygg och 
kunde få hjälp med sådant jag inte klarade av.

Jag fick kontakt med myndigheterna mer 
ordentligt, det var viktigt. Innan kunde jag inte 
ha de kontakterna på grund av mina diagnoser 
som var personlighetsstörning och paranoid.  
Jag började arbetsträna och mötte motgångar, 
men det kändes som jag kunde ta mig 
framåt hela tiden eftersom jag fick stöd av 
min handledare och Försäkringskassan som 
samarbetade med MIA.

Jag kände mig bättre. Jag fick driv att fortsätta 
processen att återhämta mig till det vardagliga 
livet som jag hade innan. 
Just nu jobbar jag hundra procent på en 
avdelning vid S:t Görans sjukhus. Hade jag 
inte varit med i MIA, hade jag inte varit där jag 
är idag. Projektet gjorde så att jag fick fotfäste 
igen, i själva samhället.  

Det behövs flera sådana här projekt som MIA, 
det är inte bara jag utan flera som jag känner 
som haft samma historia, som hamnat i 
kläm, men inte fått stöd. Jag tycker att ni ska 
expandera MIA så att det finns i hela Sverige, 
inte bara vissa delar.

2
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”Det var väldigt illa. Jag satt hemma 
och hade mycket tid att grubbla. Tänkte 
på framtiden och på vad alla andra gör. 
Jag tänkte att jag är värdelös. Mina 
kompisar går i skolan, mina föräldrar 
arbetar, min lillebror går i skolan. Alla 
gjorde något, men jag gav ingenting till 
någon, utan slösade bara tid. 

Jag hade svårt att komma ut och ville inte 
träffa någon eller göra något. Det var som att 
bli nersugen i ett hål nästan. 

Nu känner jag mig gladare än någonsin, mina 
föräldrar märker det, mina kompisar märker 
det. Förut var jag tystlåten, nu kan jag gå ut 
på partaj med mina kompisar. Jag har varit 
på födelsedagar och träffat nya människor, jag 
träffar nya personer via skolan, det hade jag 
aldrig gjort förut.

Jag fick så mycket stöd av MIA. Att ha något 
att göra det är något av det viktigaste som 
finns. Det kan vara vad som helst, det kan 
vara att arbeta eller gå i skolan, bara man gör 
något. 

Det viktigaste med MIA var det konstanta 
stödet. Jag fick stöd hela tiden, nästan sju 
dagar i veckan. Vi pratade och hade möten.

Jag blev självständig när jag kommit ut 
ur mitt hål. Jag blev nästan vuxen, inte så 
vuxen i huvudet, men nästan vuxen. 
Nu ser framtiden bra ut faktiskt, jag har 
inga problem med skolan. Det har gått ett 
år, men det känns som en vecka. Jag har två 
år kvar och funderar redan på högskola. Jag 
har fått behörighet. Det rullar på” 

 Kim, 18 år, deltagare i MIA

Kim, 18 år
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KAN STATUS VERKLIGEN 
JÄMNAS UT PÅ EN KVART? 

Sverige kan inte lösa samhällsbygget om 
inte alla perspektiv kommer fram. Kan du 

hålla deltagaraktiva möten kan du bidra till 
demokratiska processer var du än landar efter 
MIA”, säger Eva Broms från Framtidsverkstäder 
som med Elisabeth Lauritzen stod för 
grundutbildningen i deltagaraktiva möten och 
processer.

Allt som sker i MIA, sker för deltagarnas skull. Men hur 
ger vi dem inflytande? Hur säkrar vi att alla får komma 
till tals? Hur får vi människor att vilja bidra? Och går det 
verkligen att få alla i ett rum att känna sig lika mycket 
värda?  

När MIA startade 2017 var siktet inställt på engagerande 
och samskapande processer, där delaktighet på många 
nivåer prioriterats. Eva, tillsammans med kollegan 
Elisabeth Lauritson hjälpte projektet att arbeta 
smart i förhållande till deltagare, styrgrupper och 
medarbetare. 

MIA var stort, nytt och spretigt. Det gällde att skapa driv 
och engagemang för en stark möteskultur, säger Eva. 
I utbildningen fick projektledarna verktyg för att 
planera, strukturera och leda samskapande möten. 
De lärde sig att ta till sig alla perspektiv och att kunna 
hantera dem. 

”Vi mötte många superkompetenta och energifyllda 
personer som behövde större utrymme än vad den 
ordinarie verksamheten tillät. Här behövdes plats 
för kreativitet och idéer. Vi kickstartade tillsammans, 
sedan har kulturen levt vidare under hela projektet. 
De var riktiga stjärnor.”

Eva var imponerad av kraften som fick vingar och 
sträckte sig över flera år. 

”Trots att det var olika människor med olika delprojekt 
och förutsättningar lyckades de sluta sig samman 
och snappa upp hur mötesformerna kunde användas 
för att få ut samskapande och deltagaraktivitet i 
respektive delprojekt.”

Med tiden har mötena i MIA utvecklats. Inte minst när 
pandemin kom. Det 3-åriga MIA-projektet avslutades 
med en digital gala för över hundra personer våren 
2020. På samma sätt kördes en digital kickoff för MIA 
Vidare på hösten. 

”I MIA var alla bra på att agera på samtiden. Det 
märkes när pandemin kom. När vårt företag kom 
i gång med en utbildning i digital version, hade 
MIA redan omvandlat Teams- och Skypemöten till 
interaktiva, roliga och kreativa möten, säger Eva.”
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Deltagaraktiva möten

1.MOV-metoder och verktyg för deltagaraktiva möten och processer 

2.Utgår från metoderna Framtidsverkstad, Open space, 
dialogkafé och andra utforskande 
mötessätts, t ex Apprenciative Inquiery

3.Skapar nytänkande och innovation 

4.Bidrar till förståelse för varandras förutsättningar, vilket ökar 
förmågan till samarbete och samverkan 

5.Går att använda med många människor som tillsammans ska 
lösa komplexa frågor 

6.I MIA-kontexten är det möten där många olika människor och 
perspektiv möts 

”Så här gör du 
deltagaraktiva 
möten”
• Välj etablerade och 
beprövade deltagaraktiva 
metoder
 
• Skapa en grundläggande 
förståelse för roller 
och grupprocesser vid 
deltagaraktiva möten 

• Ta fram konkreta verktyg 
för olika delar av mötet 

• Designa möten utifrån syfte 
och förutsättningar 

• Inhämta kunskap och 
verktyg specifikt för digitala 
respektive fysiska möten
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MOBILISERING
INFÖR ARBETE

”HÄR I MIA TYCKER VI ATT 
ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA 
MYCKET VÄRDA & VI 
BEMÖTER VARANDRA 
MED RESPEKT”
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Så har MIA blivit känt
”En Pixiebok som presenterade förändringsteorin, 
heta kryddor som sommarpresent, en veckotidning 
i stället för årsrapport och kollektivt framtagen 
debattartikel. Kommunikationen i MIA har 
syftat till att ge mottagaren en känsla av våra 
värderingar. 

Ett målmedvetet arbete för att göra MIA känt 
har bidragit till att vi idag uppfattas som 
modiga, nytänkande och kunskapstörstande.  
Kommunikationen har haft en uppgift att bidra 
till en gemensam kultur. Den har gett styrgrupper, 
medarbetare och deltagare verktyg att sprida 
framgångsfaktorerna via sociala medier.

Så fort vi hade sett att våra metoder och arbetssätt 
gav resultat, paketerade vi budskapen och 
riktade dem mot beslutsfattare i myndigheterna, 
mellanchefer, politiker och journalister” säger 
Helena Bajlo, kommunikatör i MIA.

 
• Vår tonalitet har varit lättsam med ett 

lättillgängligt formspråk.
• Bilder och illustrationer är våra egna. Vi har 

velat förmedla fokus, intensitet och värme.
• Vi har arbetat med bärande idéer, eller 

koncept. Vi startade med det visuellt tilltalande 

MOBILISERING
INFÖR ARBETE

”HÄR I MIA TYCKER VI ATT 
ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA 
MYCKET VÄRDA & VI 
BEMÖTER VARANDRA 
MED RESPEKT”

”Att vara delaktig innebär att det jag tycker och 
tänker bidrar till vårt arbete”

”Man känner sig dum när man inte kan”

Ordet inkludering definieras som en 
pågående demokratisk process som visar på 
alla människors rättigheter och lika värde. 
Inkluderingsprocessen söker ständigt efter 
bättre sätt att ta tillvara mångfald och 
olikheter.

När det gäller digital inkludering har MIA arbetat för att 
stötta deltagare med teknisk hjälp under pandemin. Vi 
har även undersökt medarbetarnas stress över teknik 
och funktioner på webben.

”Man känner sig dum om man inte förstår”, sa en 
person som vanligtvis möter deltagare i fysiska rum. 
Några uttryckte att de kände sig snudd på mobbade 
för att de inte hängde med. Citaten kan sammanfatta 
hur många upplever digitaliseringen.

Vi noterade att vissa deltagare fann sig bra när de 
på grund av pandemin deltog i möten hemifrån. De 
upplevde att det var skönt att slippa åka i väg. Vissa att 
det var skönt att inte behöva visa upp sig.

Medarbetare uttryckte till en början att de inte tyckte 
digitala möten kändes bra, då den kontakt som 
uppstår ”öga-mot-öga” går förlorad via skärmen. 
Men de såg också vikten av att ha deltagarperspektiv 
och införskaffa tillräckligt mycket kunskap kring 
olika plattformar för att kunna stödja deltagare i sina 
digitala kontakter med myndigheterna.

MIA Östra Södertörn startade ”Digitala gruppen”,
ett mycket uppskattat forum med flera deltagare. 
Dessa leddes av en SE-handledare och en KBT-
terapeut.

Digital inkluderingKommunikation



Förändringsteori
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Problem
Personer med 
komplexa behov blir 
inte självförsörjande 
på grund av de 
insatser som de 
behöver saknas.

Resurser
De åtta samordnings-
förbunden i länet.

Den regionala 
styrgruppen.

Projektorganisationen.

Aktiviteter
Systematisk 
datainsamling.

Metoder & arbetssätt 
som utvecklas 
gemensamt.

Avvikelser tas tillvara 
och analyseras för att 
synliggöra & åtgärda 
glappen.

Lärande & 
erfarenhetsutbyte 
för att  stärka 
samverkan genom 
att flera aktörer möts 
inom den finansiella 
samordningen.

MIA Vidare - tillämpning av MIA
Mobilisering inför arbete
Målgrupp: Kvinnor & män, 16-64 år i behov av samordnat stöd
Projektägare:  Samordningsförbundet Östra Södertörn. Medverkande förbund: HBS, Södertälje, 
Stockholms stad, VärNa, SAMSUND, Roslagen, SUVS.

Lösning

MIA Vidare har inte tagit bort 
behovet utan målgruppen finns 
kvar, därför behövs fortsatt 
arbete Datainsamling

• Enkätundersökningar  
• Könsuppdelad statistik och 

återkommande uppföljningar 
• 7 frågor om våld-statistik 
• Deltagarintervjuer och 

observationer

Metoder och arbetssätt   

• Metoddagar  
• Medarbetardagar  
• SE-uppföljning

Avvikelser 

• Avvikelser har tagits tillvara 
och analyserats 

• Avvikelser har lyfts lokalt och 
regionalt 

• Men de flesta av glappen 
kvarstår



Resultat
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Resultat
Etablerad samverkan 
& samarbete runt 
målgruppen i regionen.

Effektiva, systematiska 
& rättighetsbaserade 
arbetssätt är 
implementerade.

Effekter
Kvinnor & män 
som står långt från 
arbetsmarknaden 
har börjat arbeta, 
studera eller deltar i 
arbetsmarknads-
politiska program 
för att närma sig 
arbetsmarknaden.

Ökad social delaktighet 
i landets alla 
kommuner.

Utvecklas välfärd, 
allas demokrati till 
egenmakt  & en plats i 
arbetslivet.

Regionala 
utfall
1900 kvinnor & män 
tar del av projektets 
insatser.

25% har börjat arbeta 
eller studera.

30% har börjat 
ordinarie 
arbetsförberedande 
insatser.

75 projektmedarbetare 
& 9 styrgrupper har 
ökat sin kompetens 
om jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-
diskriminering

Alla projektets 
medarbetare har 
stärkt sin kompetens 
& kunskap om att ge 
ett effektivt stöd för 
målgruppen

2 rapporter om 
erfarenhet & lärande 
sprids för att stärka 
implementering & 
absorbering.

Så här gick det
Om MIAs arbete och lärdomar tas tillvara 
kommer fler kvinnor, män och icke-binära 
fortsätta att komma in på arbetsmarknaden, 
känna ökad delaktighet och större tillit till 
det offentliga.

Så här många blev det
• 20% har börjat arbeta eller 

studera 
• 34% har påbörjat ordinarie 

arbetsförberedande insatser 
• Sammanlagt har alltså 54% gjort 

en tydlig stegförflyttning till eller 
närmare arbetsmarknaden 

Kompetenshöjning i HP

• Vid gemensamma projektdagar 
har medarbetare fått 
ökade kunskaper om 
icke-diskriminering och 
jämställdhet. De har deltagit 
i HP-fikan och haft HP-
ambassadörer.  

• Styrgrupper har kontinuerligt 
arbetat med könsuppdelad 
statistik och haft 
normspaningar. 

Kompetenshöjning

Genom HP-fikan, metoddagar och 
medarbetardagar har projektets 
medarbetare blivit ännu bättre på 
att stödja målgruppen. 







Tusen tack alla ni som 
engagerat er under fem 
års tid. Hoppas vi ses 
igen.


