
 

 

Lyssna på oss 
 

”Det märktes att det fanns empati och sympati (…)             

Jag fördröjde inte bara någons tid innan den skulle gå på 

lunch. De försökte förstå hur jag fungerar för att veta hur 

de ska hjälpa mig. Ofta blir man lovad anpassning men så 

fort man inte fungerar som andra så har man misslyckats.” 

 

 

 

 

 

En samling deltagarintervjuer från SamMA-Projektet och 

Samordningsförbundet Östra Södertörns insatser. 

Illustrationerna har gjorts av Martina Huss, deltagare i 

SamMA-projektet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

”Ja och det är det som tar på ens 

krafter att alltid behöva kämpa för sin 

egenrätt, för en rätt som vore en 

självklarhet för vem som helst.”1 

 

 

 

 

                                                           
1 Citaten är från en fokusgrupp som gjordes på temat delaktighet med 

några av SamMA-projektets deltagare.  



Shan (27) & Thomas (29)  

26 April 2021  

Vad har varit mest betydelsefullt för dig i SamMA-

projektet?2 

Thomas: Att få hjälp med att söka aktivitetsersättning. Det är 

viktigt med försörjning. 

Shan: Att jag tillslut har hittat en verksamhet där folk faktiskt 

lyssnar och bryr sig. Man hittar ofta saker där folk lägger fram 

det så bra men så märker man att det bara försvinner.  

 Kan du ge exempel på när du känner att du blivit lyssnad 

på, på riktigt? 

Shan: Det är väldigt svårt att bortse från första gången jag var 

på SamMA-projektet och inte visste vad jag gjorde där, hade 

knappt någon aning om vad jag bokat in mig på. Jag berättade 

min historia som jag upprepat så många gånger. Det märktes 

att det fanns empati och sympati. För varje sak jag tog upp 

fanns en empati. Jag fördröjde inte bara någons tid innan den 

skulle gå på lunch. De försökte förstå hur jag fungerar för att 

veta hur de skulle hjälpa mig. Ofta blir man lovad anpassning 

men så fort man inte fungerar som andra så har man 

misslyckats. 

                                                           
2 SamMA-projektet är ESF-finansierat och ger stöd till unga med 

funktionsnedsättningar. Du kan läsa mer om projektet i slutet av 

kompendiet.  



Anpassas insatserna i SamMA-projektet? 

Shan: Det är en bra balans mellan anpassning och att man blir 

sparkad i häcken, när man tvingas göra saker som man inte 

riktigt är bekväm med fast i sin egen takt. I och med att vi 

träffats och pratat innan är det lättare att hitta balansen med 

varje handledare. De lägger också märke till hur jag mår. 

Ibland märker jag själv inte hur jag mår. Min Case manager 

(CM)3 handläggare föreslog att jag skulle ta en paus från 

SamMA-projektet när jag mådde som sämst. Det tycker jag är 

ett gott tecken.  

Har ni eller har ni haft kontakt med andra myndigheter? 

Vad är era erfarenheter av det? 

Shan: Massor. Jag tycker inte det har fungerat bra.           

Känns mest som man blir runtbollad och hamnar på ruta ett. 

Thomas: Jag har haft ganska mycket kontakt men det har 

aldrig känts som att man varit i fokus. Det känns som att de 

bara är där på grund av ett jobb. Det är inte på riktigt. 

 

 

 

                                                           
3 En beskrivning av Case manager (CM) och Supported Employment 

(SE) - två metoder som vi arbetar med – finns längre bak i 

kompendiet.   



Känner du att du har möjlighet att vara med och påverka 

din planering i SamMA-projektet? 

Thomas: Ja, det känner jag. Vi pratar alltid om det innan vi 

ska göra något.  

Shan: Ja, det tycker jag absolut. Vi bestämmer tillsammans 

vad jag behöver göra för att komma framåt. Jag får god 

förvarning och får veta vad jag behöver göra. Det hjälper mig 

att komma hemifrån eftersom jag har svårt med kommunal 

trafik. 

Känner du att du blir lyssnad på? 

Thomas: Ja, det känner jag. Det känns som att det man säger 

tas mer seriöst än jag tidigare varit med om. På grund av det 

känns det som att det är medtaget det man säger, det tas på 

allvar. 

I det bästa av världar, hur skulle du vilja få stöd eller vad 

skulle du vilja delta i för aktiviteter? 

Thomas: Utegymgruppen tycker jag om, skulle vara roligt att 

fortsätta med det. Det är roligt att flera personer är 

tillsammans. Det sociala är viktigt. Att vara ute och träna är 

något jag behöver göra.  

 

 

 



Och du (Shan) i det bästa av världar, hur skulle du vilja få 

stöd eller vad skulle du vilja delta i för aktiviteter? 

Shan: Jag skulle vilja få stöd att grunda ett spelföretag och ha 

ett team. Jag är en ”idéman.” Men jag behöver utbildningar 

som jag inte klarar av. Det skulle vara omöjligt för mig att 

plugga.  

Vilket bemötande har du upplevt som bäst? Hur blev du 

bemött då? 

Shan: När jag pratade med min arbetsterapeut via SamMA-

projektet för första gången på telefon. Han är så lätt att prata med. 

Det är jätteviktigt om man ska öppna sig själv och berätta vad 

man har för problem och vad man behöver hjälp med. 

Vad är det som gör att det är så lätt med honom? 

Shan: Vet inte, jag har alltid haft lättare att prata med vissa än 

andra. Jag har aldrig lyckats klura ut vad det beror på. Det finns 

alltid personen som jag är rädd att prata med och den personen 

som jag har lätt att prata med. Jag hittar alltid direkt den som är 

svår att prata med, därför är det ovärderligt när man hittar den 

som är lätt att prata med. Det kan handla om en liten, liten grej 

bara. Det skulle kunna vara att någon har blå ögon, och att kanske 

när jag var liten pratade med någon med blå ögon. 

 Och du, (Thomas) vilket bemötande har du upplevt som 

bäst? Hur blev du bemött då? 

Thomas: Svår fråga. Jag brukar vara bra på att veta att andra 

personer inte tycker illa om mig. Problemet är att jag tycker illa 

om mig själv.  



Anton (27) 

15 juni 2021 

Vad har varit mest betydelsefullt för dig med SamMA-

projektet? 

Jämfört med andra myndigheter är det mycket mer personligt. 

Det känns som att de faktiskt bryr sig om mig. Tidigare har 

min upplevelse varit ”hej, varsågod och sök jobb.” Men 

SamMA-projektet hänger kvar även efter att jag fått jobb 

istället för att bara dumpa mig. 

Har du haft kontakt med andra myndigheter? Vad är dina 

erfarenheter av det? 

Ja, det har jag. Jag kände att anledningen till att jag var där var 

oklar. De sa att jag skulle söka 50 jobb i veckan för att få 

ersättning. Mötena handlade mest om ”har du fått jobb? Nej 

okej, hejdå”  

Andra myndigheter har jag bara haft kontakt med via 

hemsidan. Jag hade velat träffa någon vid något tillfälle.  

 

 

 

 



Har du fått stöd eller deltagit i andra insatser innan 

SamMA-projektet? 

Jag har varit i Ung i Tyresö.4 Det handlade också mest om att 

söka jobb. Det fanns väldigt mycket extra småsaker som jag 

fick göra t.ex. gruppmöten och de kom med jobbförslag. Jag 

fick träna på intervjuer, gå på arbetssökarmässor. Det var som 

en skola i ”hur man söker jobb” och ”det här behöver du för att 

få ett jobb.”  

Känner du att du får vara med och påverka din planering? 

Ja, det är mig de frågar om vad vi ska göra. De har idéer om 

vad vi ska göra och sen är det jag som bestämmer. Jag säger 

nej om jag inte vill. 

Är det bästa scenariot som det är nu eller kan det finnas 

mer eller mindre av något? 

Om SamMA var större vore det bra. Det hade varit bra om 

detta stöd kunde finnas för fler personer. Det känns som att det 

är så det borde funka generellt på andra myndigheter. När man 

slutar skolan säger folk: ”det är det här du ska göra”. När jag 

faktiskt fick jobb stannade SamMA kvar. Jag kan ställa frågor, 

bland annat om mina rättigheter, hur chefen får behandla mig. 

I SamMA kan jag ringa och fråga om det är något och få hjälp 

med vad jag ska säga i möten. På en annan myndighet fick jag 

                                                           
4 Ung i Tyresö, Ung i Nynäs och Ungdomsteamet i Haninge är 

Samverkansteam för unga vuxna i de tre kommunerna.   



ett uppföljande möte efter ett år där de bara ställde frågan: 

”mår du bra nu?”  

Vad gör SamMA-projektet som är så bra? 

Jag tycker det är svårt att möta nya människor. När jag kom in 

tänkte jag ”nu ska jag möta nya kommunmänniskor” och 

tänkte att de nog skulle vara kostymklädda 

myndighetspersoner. Men jag kom in och de sa ”hej här är vi 

tre, vi ska ta hand om dig”. De hörde också av sig. Det var inte 

upp till mig att höra av mig så introduktionen var väldigt bra. 

På andra myndigheter däremot har de varit väldigt 

opersonliga. De sa ”skriv in dig i vår dator.” 

I SamMA sa de: ”nu ska vi ge dig det stöd du behöver.” I 

SamMA pratade vi individuellt. De frågade hur jag har det och 

vad jag vill göra. Det kändes som att det fungerade bra. 

  



 

 

  



Elena (25) 

26 April 2021  

Hur fick du kontakt med ungdomsteamet i Haninge? 

Jag ingick i ett program som hette jobbgaranti för ungdomar. 

Min mamma hade tipsat mig om något liknande som min 

syster hade gått. Min aktivitet i programmet var att jag fick 

hjälp av Ungdomsteamet i Haninge där jag fick arbetsträning 

och deltog i en studie-och yrkesvägledningskurs.  

Vad tyckte du var bäst med verksamheten? 

SYV- kompassen var jättebra. Just då visste jag inte vad jag 

ville göra och de ställde massa frågor och gav mig ett quiz 

som vägledning. Då kunde jag se att apotekstekniker kunde 

vara intressant och jag kunde kolla vad jag behövde för att nå 

det.  

När jag fick kontakt med Ungdomsteamet kändes det 

verkligen som att jag fick hjälp. De brydde sig och försökte 

hjälpa mig på alla sätt. De ville hjälpa mig och jag började stå 

upp för det som jag behövde.  

Vad hände sen?  

Jag började arbetsträna i sex månader. Det var skönt att 

komma ut lite för jag var då i en mellanperiod men det var lite 

ansträngande att vara social på jobbet med min 

funktionsnedsättning. Efter arbetsträningen var nästa steg att 



börja plugga och jag skrevs ut ur ungdomsteamet. Då hade jag 

fortfarande kontakt med min SYV handläggare. 

Hur ser din situation ut idag? 

Jag har pluggat upp mina betyg och kommit in på tekniskt 

basår som jag ska börja på under hösten. Under tiden när jag 

pluggade upp betygen försökte jag jobba och tog ett vanligt 

jobb på 40 procent som personlig assistent men det var för 

socialt för mig. Jag tänker att jag kan jobba som lagerarbetare. 

Arbetsförmedlingen har nu satt mig i kontakt med MIA-

vidare. 

Finns det något som skulle kunna bli bättre i kontakt med 

myndigheter? 

Jag har svårt att prata med folk för att jag är i automatik, mina 

tankar och känslor hänger inte med. Jag skulle uppskatta om 

jag kunde återkomma med besked efter några dagar. Det hade 

varit bra för mig men alla är ju olika. 

Min kontaktperson förstår mig när jag pratar. Hon tolkar mig 

på rätt sätt. Ibland har jag svårt att säga emot när folk sätter 

ord i munnen på mig. Hon vill hjälpa mig. Handläggaren på 

ungdomsteamet var jättebra. Hon hade koll på vad jag skulle 

göra, gav mig bra tips och förstod vad jag ville. Hon var bra på 

att följa upp också för att kolla att allt funkade. Berta fick man 

”connection” med. 

 



Hur får man information om 

samhällets stödinsatser? Är det 

genom kompisar? 

“Ja” 

“Ja datorn eller någon 

intresseorganisation.”  

“Sen säger de att det bara är att fylla 

i en ansökan men det går liksom 

inte… Jag blir aghhh...  så är det ett 

konstigt språk och man fyller i fel 

papper varje gång.” 

Skulle ni vilja vara med och göra de 

här ansökningarna? 

“Ja gu ja! Jag kan göra dem mycket 

bättre.” *Skrattar*  



  



Elin (21) 
18e juni 2021 

Vad har du hittills deltagit i för aktiviteter i SamMA-

projektet? 

Vi har diskuterat vilka mina mål är och vad jag är intresserad 

av. Jag har fått hjälp med att göra schema och hjälp med att 

hitta praktikplats. Jag praktiserar sedan 1,5 månad tillbaka och 

tycker personligen att det funkat jättebra. 

Jag har också träffat en CM, en SE-handledare och en 

arbetsterapeut. SE-handledaren har hjälpt mig att träna på att 

åka buss och tunnelbana till praktikplatsen. Jag har frågat 

arbetsplatsen om speciella tider så jag inte behöver resa i 

rusningstid. 

Samtalen med handledarna i SamMA-projektet har funkat bra. 

Ibland får jag papper hemskickade med anteckningar om vad 

vi har pratat om så får jag information. Jag kan få hjälp av dem 

att anteckna när de är med på möten. Jag har också fått hjälp 

med viktiga kontakter med banken.  

Vad har varit mest betydelsefullt? 

Jag fick hjälp på många fronter. Vi försöker hitta möten ofta så 

det inte blir långa pauser. De är tydliga med att följa upp. 

Tidigare hade jag möte 1 gång i veckan. 

 



Känner du att du har möjlighet att vara med och påverka 

din planering? 

Ja de ställer alltid frågan. Jag tycker att det som jag vill ska 

komma fram får komma fram. Om det är någonting jag inte är 

nöjd med så känner jag att jag kan säga till. 

Känner du att du blir lyssnad på? 

Jag har aldrig upplevt att de inte lyssnar. 

Vilket bemötande har du upplevt som bäst? Hur blev du 

bemött då? 

De som jobbar i SamMA-projektet verkar alltid trevliga och 

positiva. De är alltid villiga att hjälpa. Jag kan ringa till dem 

och ställa frågor när det är något problem, t.ex. när jag ska 

söka ersättning från Försäkringskassan. 

Har ni pratat någonting om jobb under tiden?  

Ja, planen var att jag ville testa på praktikplatser innan jag går 

till ett riktigt arbete. Jag vill pröva hur jag är på en arbetsplats, 

hur jag fungerar, hur många timmar som jag orkar. Jag blir 

trött av intryck och kan behöva anpassad arbetstid. Nu när jag 

är på en arbetsplats känner jag att jag skulle vilja ha ett riktigt 

jobb. 

Vad är det för jobb? 

En second hand-butik. Jag syr nya kläder från gamla och har 

alltid velat lära mig sy. Det är väldigt skönt att gå in på jobbet 

och känna att det här är roligt! Jobbet är så lugnande. Det är 



ingen stress och press och det får ta den tid det tar. Det gör 

inget om det blir fel. Det går att gå tillbaka och ändra då. Det 

är också bra handledare där. Jag är perfektionist och inget får 

gå snett, handledaren försöker hjälpa mig att öva bort det. 

Handledaren är väldigt accepterande och snäll.  

Vad gör SamMA-projektet som är så bra? 

Jag känner att de lyssnar på mig. Jag känner att de verkligen 

hör det jag säger och jag får hjälp med det jag behöver. De kan 

också vara väldigt envisa. När jag ville söka jobb på ett 

hunddagis försökte de nå dem jättemånga gånger. De förstår 

att man har speciella behov och de dömer en aldrig. De 

accepterar mig för den jag är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vad är delaktighet för dig?  

”Att få påverka det man gör och att få 

vara med och bestämma. “ 

”Känna att man har samhörighet med 

andra människor. Att bli lyssnad på, 

liksom. Det blir extra viktigt om man 

inte kan förklara vad det är man vill. 

Då är det ännu viktigare. Det kan 

vara svårt att få fram alla gånger.”  

 

 

  



Emil (25) & Danial (26) 
25 mars 2021 

Har ni deltagit i några andra aktiviteter i SamMA-

projektet utöver hälsogruppen? 

Emil: Jag har träffat en Case Manager några gånger innan jag 

började i hälsogruppen. 

Danial: Jag har mest träffat olika projektpersoner. Vi har till 

exempel pratat om stress. 

Vad har varit mest betydelsefullt? 

Emil: Gymgruppen, det är en ursäkt att komma ut. Träffa folk. 

Jag är utbränd och känner mig som ett nervvrak. Jag har ingen 

initiativförmåga. Det är positivt för mig att vara i kontakt med 

andra människor.  

Danial: Svårt att säga vad som varit viktigast, allt är viktigt i 

sig själv. Det är helheten som är viktig. 

Har ni eller har ni haft kontakt med andra myndigheter? 

Vad är dina erfarenheter av det? 

Emil: Ja, det har fungerat hyfsat bra, bra handledare.  All 

kontakt jag haft med min handläggare där har varit bra. Jag har 

också boendestöd. Vi träffas en gång i veckan.                 Det 

funkar bra. Jag behöver mest prata igenom vad som behöver 

bli gjort nästa vecka. Jag utnyttjar boendestödet som ursäkt att 

hitta på saker tillsammans med någon.                 Min allmänna 

känsla kring boendestödet är väldigt positiv. Jag har också 

tidigare träffat WeMind (psykiatrin).  

Det har fungerat bra. Nu går jag inte dit längre men jag vet hur 

jag ska få kontakt med dem om jag behöver. 



Danial: Det var år 2000 någonting som jag hade kontakt med 

en myndighet men där byttes handläggare var tredje månad.  

I den bästa av världar, hur skulle ni vilja få stöd eller vad 

skulle ni vilja delta i för aktiviteter? 

Danial: Inga kunskaper eller förmåga att svara. Jag vet inte 

mina rättigheter och har inte lust att läsa lagboken. 

Emil: Jag vill ha fortsatt fysisk aktivitet en gång i veckan.       

Det har ingen betydelse vad det är jag gör. Bara jag gör 

någonting. Det skulle kunna vara en promenad eller spela 

Boule. 

Har du fått vara med och påverka din planering? 

Emil: Ja! Det var jag som började prata om att spela Boule. 

Det lät som att det blir av. 

Känner du att du blir lyssnad på? 

Emil: Ja! 

Har ni pratat någonting om jobb? 

Emil: Ja, lite lätt. Men jag är inte riktigt där. Det är inte det 

lättaste att hoppa in i arbetsträning bara sådär. 

Skulle du vilja arbetsträna? 

Emil: Ja, det skulle jag. 

Med vad? 

Emil: Ingen betydelse vad det är. Bara jag kommer ut och får 

en sysselsättning. Att man kommer ut och håller sig aktiv. 

 



Har du något mål? 

Emil: Att komma ut och göra något. Förhoppningsvis komma 

ut och arbeta. 

Har du arbetat någon gång? 

Emil: Ja, jag började på en praktikplats med att ta fram en 

hemsida. 

Är du duktig på datorer? 

Emil: Ja, jag påbörjade en utbildning inom IT men 

arbetsmiljön inom IT är inte vänlig. Stressig. Men det finns 

många olika jobb. Jag gillade jobbet jag hade. Jag skulle också 

kunna tänka mig att arbeta med bildredigering. Det är dock 

svårt att hitta fulltidsjobb. Men det är något jag skulle kunna 

tänka mig att göra på deltid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Miriam (21) 
26 April 2021  

Hur kom du i kontakt med Ung i Nynäs? 

Jag kontaktade Ung i Nynäs för ungefär ett år sedan för att jag 

ville börja plugga. Jag hade jobb men jag var timanställd och 

hade väldigt lite timmar så jag ville ha hjälp med hur jag 

kunde gå tillväga med plugg och jobb och så. Jag hade inga 

betyg ifrån grundskolan. När jag kontaktade dem fick jag svar 

på ganska många frågor t.ex. hur jag skulle få 

grundskoleutbildning. Nu har jag betyg i de viktigaste ämnena 

och då har jag förstått att man kan plugga vad som helst typ 

utom läkarutbildning. 

Varför gick du inte ut grundskolan? 

Jag slutade gå i skolan. Jag hade jättemycket problem hemma 

och så har jag en funktionsnedsättning, och då fick jag inte 

hjälp ifrån skolan som jag gick i från början. Jag var ju inte lat 

utan förstod bara inte och då hade jag ingen motivation att gå i 

skolan. Så lyckades jag byta skola till slut men då var det 

försent för det var sista terminen i nian och jag hann inte 

plugga upp betygen. Jag hade inte heller en diagnos på papper 

och har man ingen diagnos på papper spelar det ingen roll vad 

man säger.  

Fick du någon hjälp hemifrån? 

Min mamma såg att jag hade något. Hon såg att anledningen 

till att det inte gick bra för mig i skolan var inte för att jag var 

lat, då hjälpte hon mig att få en utredning. Jag fick gå en massa 

olika utredningar innan jag fick en utredning på BUP. Hela 



utredningen tog ungefär två-tre år. Det kändes skönt att få min 

diagnos.  

Hur har det varit för dig i kontakt med myndigheter och 

hälso-och sjukvården? 

Jag har blivit runtslussad hela tiden. Det är väldigt jobbigt, 

man vill ju bara ha hjälp med att lösa de problemen man 

upplever. Hade skolan sett mina problem hade det inte behövt 

bli som det blev. Jag bytte skola ganska mycket. Men om min 

näst sista skola inte hade trott att jag var lat så hade de kunnat 

hjälpa mig. Att konstant få höra att man är lat gör så att man 

börjar tro på det till slut.  

Vad har hjälpt dig mest?  

Jag vet faktiskt inte. Jag har ju fortfarande inte fått något 

ordentligt stöd, utan har behövt hitta på något annat istället. 

Jag har inte tagit del av andra verksamheter. De som jag har 

haft kontakt med är typ bara Ung i Nynäs och det är ju väldigt 

korta kontakter. Jag har ju mitt jobb också och jag jobbar 

väldigt oregelbundna tider och då blir det svårt för mig att 

hinna åka för ett möte på plats. Det hade varit bra med mer 

digitala tider. Jag fick lite stöd där ändå men sen blir det som 

att man bara blir vidareskickad: ”nu löser någon annan 

problemet.” De följer inte upp ordentligt. Det hade varit skönt 

att få uppföljning. Uppföljning är viktigt, för säg att ens 

problem inte är helt löst men så känner man att man redan har 

pratat med den personen och känner att man inte kan höra av 

sig igen. Men om de hör av sig inte en vecka senare utan ett 

halvår senare kanske man kommer ihåg nya saker som man 

behöver hjälp med.  

 



 

 

Var du ensam med att ha det svårt i skolan? 

Nej, ganska många av mina vänner löste sina problem med att 

gå och knarka så då får de problem med det istället.              

Det händer ju jättetidigt. Där tror jag att man behöver ett bättre 

samarbete med föräldrar och skolan. Men man får ingen hjälp. 

Folk blir bara arga istället för att fråga hur barnet mår. 

Samhället måste lära sig att anpassa sig lite bättre, och inte 

bara gå efter en pekpinne där man följer det som man alltid 

vet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vad kan man känna om man känner 

sig utanför?  

“Jag känner mig värdelös som om att 

det ingen rår om mig.” 

“Vad är det för fel på mig. “ 

“Försöka hitta fel på sig själv. Det är 

kanske därför ingen vill vara med mig 

för att jag är tjock eller jag har ett 

öra eller vad som helst. 

“Det kan vara allt möjligt. Folk är så 

GAAAA dömande.” 

  



Adeel (26) 
10 juni 2021 

Vad gjorde du när du var på Stationen?5 

*Adeel skrattar.* Allt möjligt, jag spelade musik, byggde, 

pysslade, hade mycket djupa samtal med handledarna och 

träffade mycket folk. Det var j** mycket som man gjorde. 

Det låter som att du har fina minnen därifrån? 

Ja, jag har väldigt mycket fina minnen.  

Varför slutade du? 

För att jag fick jobb och började plugga. Jag började plugga 

för att jag träffade en väldigt bra SYV som fick mig att vilja 

plugga. Jag hade gärna fortsatt om jag inte fick jobb.  

Hur mår du idag? 

Jag hade gärna gjort om det, Stationen och Folkhögskola men 

jag skulle vilja bygga på min karriär, ge tillbaka till samhället 

som jag har fått hjälp från.  

Känns det möjligt? 

Ja, allt är möjligt. Jag är mer positiv idag än när jag började på 

stationen. Då hade jag mycket depression och ångest. 

 

                                                           
5 Stationen var en insats och mötesplats som ingick i MIA-projektet. 



Kände du att stationen kunde hjälpa dig? 

Ja, absolut. 

Vad var det viktigaste? 

Jag kunde vara mig själv och jag blev uppmuntrad hela tiden.  

Kan du berätta lite om vägen till Stationen? 

Jag var med i Porten som var en närliggande verksamhet.         

Där träffade jag en handledare som jobbade på Stationen och 

hon berättade om sin verksamhet. Det tog ett år innan jag 

kände mig redo men tillslut gick jag dit.  

Vad var det för skillnad mellan Porten och Stationen? 

Porten är mer som en fritidsgård – man gör precis vad man 

vill. Stationen är mer coachande och har mycket mer struktur. 

Det är mer designat för att hjälpa en samtidigt som man kunde 

må bra. Jag fick tänka mycket mer på framtiden. 

Vad fick du reda på om dig själv på Stationen som du inte 

visste tidigare? 

Jag har möjlighet att göra precis vad jag vill. 

Du är fri? 

Ja precis. Jag hade mycket ångest och depression när jag 

började där men jag insåg att jag var den enda som kunde 

hjälpa mig själv. Jag är min enda räddare. Först var det svårt 

att acceptera men sen kändes det bra. Jag började göra saker 

annorlunda 



Hur då? 

Attitydförändring. Jag började förstå mina negativa mönster 

och jag började med spirituell healing. Det måste finnas en 

större betydelse att göra något gott.  

Vad hände innan du kom till Stationen? 

Innan var det kaos. Jag gick gymnasiet men gick om ettan två 

gånger och behövde hoppa av för att jag var för gammal. Jag 

började på Komvux men där fick jag ingen hjälp alls. Det 

fanns inget lärarstöd. Så jag hoppade av och tog ett jobb som 

städare, vilket jag höll på med  i 1,5h år fram tills jag var 

ungefär 20 år gammal då jag kom till någon bristningsgräns 

med det där jobbet. På stationen fick jag lite ekonomisk hjälp, 

fick ett nytt jobb och fick jag hjälp med hur jag kunde plugga 

vidare. Det kan ha varit det bästa valet i mitt liv. Jag har 

kontakt med folk dagligen från Stationen.  

Varför var det så kaosartat på gymnasiet? 

Jag mådde så dåligt. Jag var jättedeppig. Jag hade massa 

aggression som jag behövde få ut. Jag mådde sådär på 

grundskolan men sista året i nian lyckades jag ändå bli 

godkänd och när jag kom till gymnasiet kände jag verkligen 

att jag inte ville.  

Vad var problemet? 

Mitt mående främst. Det är svårt att göra saker när man inte 

vill leva. 



Fanns det någon på skolan som du kunde få stöd från? 

Nej, jag var ju inte där. De kände mig inte. Jag hade en mentor 

som ville hjälpa mig men jag lyssnade inte. Han såg något i 

mig som var värt att jobba för. Det var det första positiva jag 

hade känt och det fick mig nog att öppna upp.  

Hade du några vänner under den här tiden?  

Inte på gymnasiet. Det var helt katastrofalt. Jag har 

grundskolevänner. Jag ville inte prata med någon och då 

uppfattades jag som dryg.  

Hur var det hemma under den här tiden?  

Katastrof, det är en lång historia som jag inte orkar gå in på.        

Vi bor jättetrångt.  

Du berättade att du skulle börja studera nu till hösten, vad 

ska du plugga?  

Datavetenskap  

Wow! 

Yes! 

Det låter som att du är på banan 

Ja, verkligen. 

 

 

 



Är det något som du vill förmedla till de som jobbar på 

Samordningsförbundet?  

Att bra verksamheter kan vara life-changing även om det är 

långsamt så är det där det börjar. Så var det för mig. Det var 

den riktiga jag som föddes på Stationen. Jag vågade inte göra 

något innan dess. Men när jag kom dit så fick jag vara mig 

själv. Jag började hitta massa saker om mig själv, vad jag ville 

göra och tycker om att göra, hela universumet öppnade sig. 

Jag träffade också vänner. Chefer har en tendens att titta svart-

vitt men det finns ju en stor gråzon. Man måste hitta 

balansgången. Det är viktigt att någon ser en.  

Vad för sorts samhällsförändring vill du göra? 

J***t mycket! Just nu är jag väldigt intresserad i hur 

medborgarlön skulle funka och varför det skulle vara bra. Det 

blir ju politiskt.  

Det är stora frågor som du ställer.  

Ja, varför ska man jobba med små frågor?  

 

 

 

 

 



Vad är betydelsefullt för er? 

”Att bli sedd. Att någon ser en. Att 

man kommer fram och frågar en om  

allt är bra. Eller säger ”vad fin du 

var idag.” Att man blir sedd på något 

sätt. Oavsett om det är att man har en 

fin tröja eller vad som helst.”                             

”Att någon ser dig liksom.” 

”Att när man pratar med någon att 

den personen inte är i sin egen värld. 

Lyssnar och hör en.” 

”T.ex. när man kommer hit att det 

finns någon som säger hej när man 

kommer, som ser när man kommer. 

Och liksom hur mår du, är allt bra 

med dig?” 



 

 

Tack för att du tog dig tid att lyssna på våra 

deltagares berättelser. Mitt namn är Margareta 

Nylander och jag är projektledare i SamMA-

projektet. 

Genom erfarenheter från deltagare i projektet kan 

vi öka kunskapen om vad personerna själva ser 

som viktigt eller avgörande för att de lyckades 

bryta sitt utanförskap mot arbete eller studier. 

Den kunskapen driver oss vidare och bidrar till 

att utveckla vårt arbete ytterligare. Stort tack till 

alla deltagare och ett extra tack till Martina Huss, 

en av våra deltagare som gjort de fantastiska 

illustrationerna. 

Margareta  

 

 

 

 



  



 

Vad gör vi på Samordningsförbundet 

Östra Södertörn? 

Vi arbetar för ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, hälso-och sjukvården och Haninge, Tyresö 

och Nynäshamns kommun. Vi driver också individinriktade 

insatser till medborgare som behöver stöd av två eller flera av 

våra parter och som vill närma sig arbete eller studier. Vi 

arbetar aktivt med jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och 

delaktighet.  

SamMA-projektet 
SamMA-projektet har kommit till för att många unga personer 

med funktionsnedsättning inte erbjuds eller inte kan 

tillgodogöra sig övriga arbetsinriktade insatser. 

För att stödet ska fungera behöver ofta flera parter såsom 

Försäkringskassan och LSS vara involverade i planeringen och 

hjälpas åt. Därför har vi infört en långsiktigt hållbar struktur 

för samverkan. Vi tillför ett arbetsinriktat, samordnat och 

förstärkt stöd genom metoderna Case management och 

Supported Employment samt genom arbetsterapeuter och 

hälsopedagoger. Projektet är finansierat via medel från 

Europeiska socialfonden, ESF. 

 

 

 

 

 



MIA-Vidare  
MIA står för Mobilisering inför arbete. Oavsett om det beror 

på sjukskrivning, rehabilitering eller andra orsaker, är MIA till 

för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar 

projektet till stegförflyttning mot ett ökat deltagande i 

samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Projektet 

arbetar framförallt med metoderna Case Managment, 

Supported Employment, KBT och arbetsträning på sociala 

företag (ASF). MIA-projektet prövar dessutom nya metoder 

för samverkan och sätter tydligt formulerade mål för 

samverkan och lärande. Vi vill också inspirera ordinarie 

verksamhet, och implementera fungerande metoder i större 

skala. 

 

Samverkansteam för unga vuxna 

Samverkansteamen för unga vuxna finns i Haninge, Tyresö 

och Nynäshamn. Teamen ger stöd till unga personer mellan 

16-24 år som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt 

med målet att börja arbeta eller studera. I teamen får man hjälp 

från bland annat studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeut, 

vägledare och social- och arbetsmarknadskonsulenter för att 

uppnå sina mål kring arbete eller studier. Teamen arbetar med 

hela livssituationen och hjälper till att koppla på andra insatser 

när det behövs. 

  



Förstudier: ”Spaning 2022” 
Mellan mars och oktober 2021 bedrev förbundet två ESF 

finansierade förstudier. Projektet syftade till att dels kartlägga 
behov hos samordningsförbundets målgrupper, dels att 

kartlägga behov av kompetensutveckling hos våra 

medlemmar. Några av förstudiernas insikter var vikten av att 

stärka arbetet och kunskapen kring personcentrerade metoder, 

utöka delaktighetsarbetet genom att inkludera deltagarna i 

förbundets ordinarie arbete, arbeta förebyggande och 

uppsökande samt att jobba med digital inkludering.  

Metoder och arbetssätt 
Forskning visar på att återhämtning sker bäst när personens 

hela livssituation tas i beaktning, flera insatser ges samtidigt, 

och att fokus hela tiden finns på arbete eller studier.6 Därför 

använder vi oss av metoderna Supported Employment och 

Case management. Metoderna är personcentrerade, holistiska 

och innefattar parallella insatser.  

 

Supported Employment (SE) är en beprövad och 

värdegrundsbaserad arbetsmetod vars mål är att stötta 

människor att finna, få och behålla ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Metodens motto är ”place then train” vilket 

innebär att hitta rätt arbetsplats först och sedan ge stöd och 

anpassning på arbetsplatsen. Stödet kan handla om att skapa 

relationer med kollegor, anpassa sina arbetsuppgifter för att 

kunna bygga upp de färdigheter som behövs för en hållbar och 

självständig anställning. Stödet ges till både den anställde och 

                                                           
6 Rossholm, Sorensen och Skipper, BIP indikatorer  och 
jobbsanolikhet: huvudpunkter, Vaeksthusets Forskningscenter 2020 



arbetsgivaren på arbetsplatsen. Metoden särskiljer sig från 

trappstegsmodeller där personer förväntas jobba upp 

färdigheter någon annanstans innan de går ut i arbete och 

anställning.  

Case management (CM) utgår från ett holistiskt perspektiv 

på personens återhämtning. CM har en samordnande funktion 

med deltagarens hela nätverk och utgångspunkten är att CM-

handledaren ska stödja deltagaren till ökad egenmakt i kontakt 

med myndigheter, kommuner och vårdgivare.   

Utförande 
Intervjuerna har genomförts under våren 2021 av Hanna 

Borglund och Karin Benzler, två medarbetare i SamMA-

projektet samt av Ella Hillström i samband med förstudierna. 

Samtliga intervjuer var semi-strukturerade och varade i minst 

en timme. På grund av covid-19 pandemin gjordes majoriteten 

digitalt eller över telefon. Intervjuerna har anonymiserats och 

bearbetats till viss del för en enklare läsning.   

Illustrationerna är tecknade av Martina Huss, en tidigare 

SamMA-deltagare, på uppdrag av förbundet och symboliserar 

några av förstudiernas huvudinsikter.  

 

 

 

 

 

 



 

      

 

När du läser kan du höra deltagare i SamMA-projektet och 

Samordningsförbundet Östra Södertörns röster och påminnas 

om människor som sällan är närvarande i våra mötesrum där 

beslut tas. Beslut som ska hjälpa människor som hamnat fel i 

livet, som ska göra det enkelt för människor att leva upp till 

sin fulla potential. Vi har gjort det här kompendiet för att vi 

önskar att du som beslutsfattare tar dig an Shan, Thomas, 

Anton, Elin, Emil, Daniel, Elena, Miriams och Adeels 

berättelser med en nyfiken ovisshet. Vilka är det vi möter? Hur 

kom de till oss och varför behöver de stöd med att navigera i 

välfärden och börja arbeta? Finns det någonting i de som du 

ser hos dig själv? Kunde det ha varit du? 

                                                  


