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ABSTRACT

The object of this study was to try to comprehend, how the rehabilitaion of
individuals towards employment and beeing able to earn their own living, could be
facilitated through co-operative actions from the concerned local authorities.
This comprehension was founded on the narratives from individuals, about their
needs and qualifications.

In order to reach this object, I interviewed participants in a joint venture project in
Vimmerby, Sweden . These interviews guided me in the work of creating a view of
the totality,  in order to understand  the context which makes out the reality of the
participants in this project .
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Förord

Förutsättningen för den här uppsatsen var de intervjuer med deltagarna i
samverkansprojektet IRMA, som jag gjort. Jag vill tacka deltagarna hjärtligt, för att de
ställt upp och gett mig sina berättelser.

Tack för hjälpen, vill jag också säga till personalen på IRMA som också ställt upp i
intervjuer.

Min handledare Arne Kristiansen, har varit mycket tålmodig, förstående och
uppmuntrande. Jag vill tacka honom för det.

Jag vill rikta ett hjärtligt tack också till Åke Strandberg som är chef på
socialförvaltningen där jag jobbar. Han har gett mig stöd i svåra stunder, inspiration i
diskussioner och hjälpt mig med engelskan.

Kollegor på socialkontoret vill jag tacka för att de tagit hänsyn, framför allt
ekonomigruppen; Monica Bjerkinger, Britt-Marie Svensson, Ann-Marie Brushane,
Agneta Petersson och Anna-Liisa Johansson.

Jane Berggren,
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1 INLEDNING

I inledningen presenterar jag bakgrunden till min studie. En del av bakgrunden finns i
problemformuleringen där jag tar upp lagstiftning, propositioner och rapporter som
har anknytning till mitt område. Efter det att jag formulerat problemet presenterar jag
syftet med mitt arbete och diskuterar kring mitt val av perspektiv och försöker
definiera olika centrala begrepp som jag använt mig av. Jag avslutar inledningen
med att beskriva de metoder jag använt, tillförlitlighet, urval och etiska överväganden.

1.1 Problemformulering

Många människor med komplexa problem befinner sig utanför eller kommer i kläm
mellan de olika välfärdssystemen som vi har i Sverige. Bidragande orsaker till dessa
människors situation är arbetslöshet och höjda kvalifikationskrav inom de statliga
transfereringssystemen under 1990-talet. De högre kraven på kompetens, effektivitet
och arbetsförmåga inom arbetslivet har också påverkat situationen. Några som i stor
omfattning arbetar med människor som går rundgång i olika system,  är personal
inom socialtjänsten, arbetsförmedlingen,försäkringskassan och landstinget.  Dessa
myndigheter försöker idag hitta nya strukturer och former för samverkan inom
området rehabilitering till arbete, försörjning och meningsfull sysselsättning.

Regeringens proposition till riksdagen den 10 april 1997 handlade bl a om
samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Man föreslog en inriktning mot
samverkansprojekt med gemensam ram för åtgärder och insatser kombinerat med
systematisk resultatuppföljning. Regeringen har givit socialstyrelsen i uppdrag att i
samverkan med arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och
riksförsäkringsverket utvärdera effekterna av samverkan inom rehabiliteringsområdet.
F o m 1 juli 1998 görs rapportering varje halvår med slutlig redovisning senast den 1
juli 2000. (prop. 1996/97:63)

I socialtjänstlagen 7 a § betonas att insatser inom socialtjänsten skall vara av god
kvalitet. I motivuttalandena (Nordström, 1999) till 7 a  § har bl a anförts att
förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn bör ha som mål att överbrygga
sektorsgränser som verkar hämmande på möjligheterna att bedriva en framgångsrik
välfärdspolitik. Man menar att  en väl fungerande samverkan mellan verksamheter
som bedrivs i offentlig regi är en del av det som krävs i förnyelsearbetet. Som särskilt
angeläget bedömer man det vara att en bättre samordning kommer till stånd i arbetet
med rehabilitering av människor i utsatta grupper. Som två av dessa grupper nämner
man människor med långvarig arbetslöshet och människor med psykosociala
problem. Man menar sig ha funnit att dessa lätt kan

hamna i en gråzon mellan de olika ersättnings- och vårdsystemen vilket kan
leda till en rundgång  mellan socialtjänsten, försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och landstingets primärvård med många gånger kortsiktiga
och ineffektiva insatser som följd. Samverkan syftar till att öka dessa gruppers
konkurrens på arbetsmarknaden. (prop. 1996/97:1249)
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Socialstyrelsen har som en följd av regeringens proposition 1996/97:63 gett ut en
delrapport i uppföljningen av samverkan inom rehabiliteringsområdet . Där beskriver
man att ett av syftena med de samverkansprojekt man undersökt är att uppnå ökad
helhetssyn och minska lidandet för den enskilde individen. Av rapporten framgår
också att tillfrågade chefer anser att samverkan skapar vinster för den enskilde
genom bättre vård och genom att ge den enskilde möjlighet att ta egna initiativ. Som
ett hinder anges nivåskillnader och regler i de ekonomiska ersättningssystemen.
Socialstyrelsen menar att  när välfärdssamhället tidigare  expanderade och
organisationer blev större och specialiseringen alltmer omfattande, så utvecklades
motstridiga mål och instruktioner.

Som organisationer har myndigheterna utvecklats efter hierarkiska principer
vilket konkretiserats ytterligare genom nya styrningstekniker såsom målstyrning,
som avser att skapa mål som hierarkiskt genomsyrar de olika
organisationerna./…/Den organisatoriska och professionella sektoriseringen har
inneburit demokrati- och effektiviseringsproblem. Effektiviseringsproblem har
särskilt uppmärksammats såsom långa köer, väntetider, dubbelarbete,
oklarheter i ansvar mm (SOU 1995:142) Många personer har hamnat i
rundgång mellan system. De sektoriserade organisationerna i stat, kommun och
landsting har svårt att möta de sammansatta behov och problem som många
människor har. (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar, 1998:8).

 Socialstyrelsen menar att effektiva lösningar är att göra rätt saker och att
produktivitet är att göra saker rätt. Det är dessa båda saker som utgör
effektivitetsproblemet. Demokratiproblemet handlar om patienters, klienters, brukares
delaktighet och inflytande. Man menar vidare att produktivitet inte alltid är förenlig
med demokrati

att åstadkomma lösningar som för organisationen ökar produktiviteten och i
flera fall också specialiseringen, är inte alltid förenligt med de behov som
personer med sammansatta behov har (ibid.).

Runt om i Sverige har samverkansprojekt och verksamheter satts igång de senaste
åren, med syfte att finna vägar att arbeta med grupper som är särskilt utsatta för de
senaste årens förändringar i välfärdssystemet och på arbetsmarknaden. I Vimmerby
kommun driver man sedan oktober 1998 ett projekt under namnet IRMA vilket står för
Intensiv Rehabilitering Mot Arbete.

1.2 Syfte

Syftet med min studie är att utifrån intervjuer med brukarna,  förstå något om hur
människors behov av rehabilitering till arbete och försörjning, kan tillgodoses genom
samverkan mellan institutioner. De brukare jag intervjuat är deltagare i Vimmerbys
samverkansprojekt IRMA.

Frågeställningar som jag har med mig är:
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- Vilken styrka och vilka svagheter finns i samverkan?
- Vilken uppfattning har deltagarna om sig själva och om sin roll i rehabiliteringen?
- Hur beskriver personalen deltagarna?
- Utifrån vilka intentioner och förväntningar arbetar personal och deltagare?
- Vilken hjälp ges och vilken uppfattning har personal och deltagare av den hjälp

som samverkansprojektet erbjuder och ger?

1.3 Perspektivval och centrala begrepp

Jag har valt en att göra en kvalitativ studie för att försöka komma närmare en
förståelse för hur samverkan kan hjälpa människor som deltar i rehabilitering av det
slag som samverkansprojektet IRMA erbjuder. Jag har utgått från de centrala delar
som de intervjuade deltagarna talar om i sina berättelser. Jag har sedan satt in dem i
de sammanhang som man kan behöva se för att förstå hur rehabiliteringen ska
kunna tillgodose de behov deltagarna upplever att de har.

Begreppet samverkan definierar jag utifrån socialstyrelsens begreppsförklaring i
”Samverkan inom rehabiliteringsområdet” (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar,
1998:8). Samverkan avser olika former av verksamhet mellan olika enheter för att
minska differentiering eller specialisering.
Med människor med komplexa problem menar jag de som har en kombination av
fysiska, sociala eller psykiska problem.

1.4 Metod

Ämnet för min uppsats valde jag utifrån att socialförvaltningen, där jag arbetar som
samordnare i ekonomigruppen, under hösten 1998 skulle vara med och starta ett
samverkansprojekt. Jag hade läst en del material om samverkan inom rehabilitering
men ingen utvärdering där man hade frågat vad brukarna tyckte, upplevde och ville.
Jag  blev nyfiken på att ta reda på behoven utifrån brukarnas perspektiv och att
försöka sätta mig in i det som för dem verkade vara centralt.  Sedan försöka förstå
det sammanhang som deras behov och förutsättningar finns med i då de deltar i
rehabiiteringen. Är samverkansformen något som  kan tillgodose deltagarnas behov,
utifrån deras egen definition?

När jag hade valt ämne för min uppsats började jag med att bekanta mig med
projektet genom att först träffa deltagarna och de båda anställda på IRMA i den miljö
de arbetar i. Då presenterade jag också mig själv och mitt uppsatsarbete. För att få
kunskap om brukarnas perspektiv valde jag att med kvalitativ ansats, göra
djupintervjuer med deltagarna. Jag ville höra deras egna berättelser om sig själva
och sin situation.  Jag förväntade mig att deltagarintervjuerna skulle leda mig vidare,
visa på vad som kan vara viktigt för att förstå deras situation. Förståelsen utifrån
deras egna berättelser,  går inte att få genom kvantitativa studier. T ex genom att
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mäta hur många av deltagarna som kommer ut i arbetsträning och anställning. Även
en enkät eller frågeställningar som inte är öppna och går vidare i det som deltagaren
tar upp,  skulle begränsa möjligheterna att få veta det jag efterfrågade. Det skulle
också begränsa deltagarnas möjligheter att få berätta utifrån dem själva.

Extra tillsatt administrativ personal vid den socialförvaltning där jag arbetar, hjälpte
mig sedan att med att skriva intervjuerna. Därefter gick jag igenom och
sammanfattade materialet för att se vad utfallet skulle bli och för att ha det som
utgångspunkt i mitt fortsatta arbete.
Jag intervjuade sedan personal i projektet för att se hur de såg på frågorna som
deltagarna, men även som lagstiftningen och projektbeskrivningen, beskrivit som
viktiga. Efter utfallet av deltagarintervjuerna, skrev jag ner frågor till en intervju med
de personal på IRMA. De båda anställda intervjuade jag i IRMAS lokaler och de
övriga på telefon. Jag kan därför säga att det deltagarna berättat i intervjuerna,  har
påverkat mina intervjuer med personalen och också min metod och mitt val av
perspektiv. I min analys har jag försökt koppla ihop deltagarnas behov med
lagstiftning, intentioner, projektbeskrivning och intervjuer med personal.

Under tiden som jag arbetade med uppsatsen dök olika saker upp som fick mig att
fundera i många riktningar. Bl a träffade jag deltagare och personal på IRMA och
både projektet och alla människor som berörs av det, har förändrats och utvecklats.
Jag tror det är vanligt att det sker en snabb förändringsprocess i början av ett projekt
eller annan form av ny verksamhet. Jag har genom min roll som både forskare och
samordnare även själv påverkat och påverkats av aktörerna, ibland mycket påtagligt.
Under en av djupintervjuerna med en deltagare ställde jag frågor och följdfrågor
utifrån de svar jag fick. Dessa fick den intervjuade att själv formulera frågor den inte
ställt förut och sedan tog deltagaren med sig dessa frågor till personalen. Det innebar
en betydande förändring i deltagarens rehabiliteringsarbete.

Efter den presentationen av hur jag arbetat, behöver jag väl knappast tillägga att min
studie inte är objektiv och att jag inte står utanför processen som sker inom det jag
studerat.

1.5                Tillförlitlighet

Jag har i min problemformulering redogjort för hur socialtjänstens lagstiftning ser ut
vad gäller rehabilitering inom det område som omfattas av min studie. Den
lagstiftning som gäller för landstingets primärvård, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan, finns inte med. Jag bedömde att arbetet med uppsatsen skulle bli
för omfattande om jag skulle sätta mig in i lagstiftningen inom dessa områden och ta
med den i arbetet med uppsatsen. Socialtjänstlagen är en lagstiftning som jag känner
till och arbetar med dagligen. Lagstiftningen inom de tre övriga områdena finns
däremot med i regeringens propositioner och Socialstyrelsens rapportering. Jag har
också läst ”Egon Jönsson- en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom
rehabiliteringsområdet” (SOU 1996:85) som gjorts av utredare från olika områden.
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Jag har i det materialet under arbetets gång kontrollerat om det finns något hinder för
att göra min studie på det sätt jag gjort och har korrigerat efter behov.

1.6 Urval och etiska överväganden

Jag har intervjuat sex av deltagarna på IRMA.(Deltagarintervjuer.Bilaga 5.4.1)Då jag
började intervjuerna i mars 1999 fanns det åtta deltagare. Jag började med att inför
samtliga deltagare och personal, presentera mitt uppsatsarbete. Jag berättade hur
jag hade tänkt mig intervjuerna, att de skulle behandlas konfidentiellt och att den som
valde att inte delta inte behövde motivera sitt val. Jag bad sedan deltagarna fundera
c:a en vecka och kom sedan tillbaka och frågade var och en personligen. En person
valde att inte delta och en annan blev sjuk då intervju var bokad. Den senare
avslutade sedan sin rehabilitering på IRMA varför ny intervjutid inte hann bokas. Jag
bedömde att bortfallet skulle kunna innebära att just dessa två deltagare skulle kunna
uttrycka behov som inte de andra har. Ju fler människor intervjuas, desto fler blir
variablerna och materialet som ska bearbetas större. Generaliserbarheten ökar
eftersom utfallet baseras på ett mer omfattande underlag. Å andra sidan är de behov
som någon har och den berättelse som varje människa berättar, unik och värd att
beakta. Den kan lära oss något om andra och om oss själva.

När jag hade sammanställt intervjumaterialet skickade jag ut ett brev och de citat jag
valt att ta med, till var och en. De fick då en möjlighet att höra av sig till mig för att
kommentera och diskutera det jag tagit med av vad de sagt vid intervjun.

Av de sex intervjuade deltagarna har jag vid tidigare tillfällen arbetat som
socialarbetare med tre;
En har jag bistått under en lång tid och vi är överens om att vi har haft en bra kontakt.
Ärendet har inte heller varit komplicerat eller komplext utan vi har varit eniga om att
problemet varit försörjning och sysselsättning.
Den andra personen har jag varit i kontakt med i egenskap av samordnare, som
kompletterande personal vid planering utifrån en komplex problematisk situation. Vår
kontakt har varit saklig och några oenigheter eller problem har det enligt min mening
inte funnits.
Den tredje personen har jag bistått både som handläggare och som arbetsledare för
den socialsekreterare som efterträtt mig. Kontakten har periodvis varit intensiv och
det har funnits konflikter. Vi är överens om att vi löst dessa och att de bidragit till att vi
lärt känna varandra. Vi är också överens om att vi bemött varandra på ett respektfullt
sätt.
Jag bedömer att jag för dessa tre personer i första hand varit  socialarbetaren och de
har haft kvar den bilden av  mig under intervjun. Min subjektiva uppfattning är att just
dessa tre intervjuer,  var de där deltagarna var mest avslappnade och öppna redan
då intervjun började. Det är naturligtvis så att både de och jag är präglade av vår
gemensamma historia,  vilket kan vara både bra och dåligt för utfallet av intervjun.
Det finns säkert svar som är givna utifrån vad man tror att jag som socialarbetare vill
höra. Det gäller t ex svar på frågor som rör sysselsättning, motivation till förändring
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etc. Samtidigt så är även de andra intervjuade deltagarna medvetna om min dubbla
roll,  även om de inte tidigare haft kontakt med mig som socialarbetare. För dem kan
min roll som intervjuare vara den mest framträdande. Jag hade både vid
presentationen av mitt uppsatsarbete och innan  intervjun började, poängterat att det
jag var intresserad av att veta var deras uppfattning, hur de upplevde sin situation
och vad de ansåg sig vara i behov av för hjälp. Jag hade också berättat att det var
viktigt att veta vad de som deltog i samverkansprojektet tyckte, för att verksamheten i
Vimmerby och på andra platser,  ska kunna utformas på ett så bra sätt som möjligt.

Av dem som är anställda på IRMA och de som är samverkansmyndigheternas
representanter,  har jag intervjuat samtliga sex. Jag har inte upplevt det som
problematiskt att de är kollegor till mig. Varken vid intervjutillfället eller när jag sedan
arbetat med materialet. De hade redan innan projektet tog in deltagare, fått veta av
mig att jag ville göra en kvalitativ undersökning av IRMA utifrån brukarnas
upplevelser. Mitt initiativ välkomnades eftersom man sade sig kunna ha nytta av min
färdiga uppsats när man utformade, utvecklade och utvärderade verksamheten. Det
problematiska är då snarare jag själv. Jag arbetar själv inom en av myndigheterna
och är närmaste chef för socialförvaltningens representant på IRMA. Jag kan ha
förbisett information jag fått i intervjuer eller tolkat den utifrån mitt
socialtjänstperspektiv. Det kan då innebära att jag inte uppfattat den intervjuade på
det sättet den menat.

Jag har inte tagit del av eller hittat någon forskning inom mitt ämne där man har
frågat brukarna vad de tycker. Däremot har jag läst min handledare, Arne
Kristiansens arbete ”Socialtjänst, missbrukare och ungdomar- en rapport om
socialtjänstens missbrukar- och ungdomsvård i Vilhelmina kommun” (1995). Den har
många intressanta perspektiv och blandar kvantitativ och kvalitativ metod fast har
övervägande kvalitativa ansatser. Något som jag med intresse också skulle vilja göra
med ett mer omfattande material från IRMA när det har hållit på några år. Arbetet
kräver också mer tid än den jag haft till förfogande för denna studie. Kristiansen
skriver i sin rapport att hans perspektivval är självklart för honom, liksom han
förutsätter att det är för forskning och arbete inom ämnet socialt arbete, ”ett
ställningstagande för de människor som befinner sig i socialt utsatta situationer”. Jag
kan inte hitta ett mer träffande sätt att uttrycka mitt eget ställningstagande.

1.7     Fortsatt framställning

I den fortsatta framställningen kommer jag att avhandla det problem jag anger i mitt
syfte. Jag presenterar också projekt IRMA och de som arbetar där. Det ger läsaren
en möjlighet att sätta sig in i de förutsättningar och ramar som IRMA arbetar inom.
Jag kommer också att presentera de intervjuer jag gjort, liksom mina teoretiska
referensramar. I avhandlingens analys försöker jag sedan, med ledning av de
centrala delarna av deltagarnas berättelser, förstå olika samband.
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2 AVHANDLING AV PROBLEMET

För att läsaren ska lära känna IRMA,  börjar jag med att presentera
samarbetsprojektet. Dess syfte, mål, målgrupp, organisation och sätt att arbeta. Jag
menar att presentationen underlättar läsarens förståelse för min analys och
slutdiskussion.

2.1 Projektbeskrivnig av IRMA

Namnet IRMA har tillkommit ur en definition av vad projektet handlar om; Intensiv
Rehabilitering Mot Arbete. Behovet av samverkan har vuxit fram när man diskuterat
och samarbetat kring klienter/patienter/arbetssökande. IRMA har sedan tagit form i
en lokal samverkansgrupp i vilken ingår chefer/föreståndare/rehabiliteringsansvarig
för de myndigheter som är projektets huvudmän. Huvudmännen är
Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

I sin beskrivning av projektet säger samverkansgruppen (Strandberg 1998-03-05) att
det finns långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer som riskerar att hamna
mellan myndigheterna och därmed inte får ett effektivt stöd i sina försök att förändra
sin tillvaro. Man har därför skrivit att huvudmännens syfte med IRMAs verksamhet är:

- att skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter skall kunna remittera
personer för att kartlägga personens rehabiliteringsbehov

- att gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga
- att hindra "rundgång" mellan myndigheterna
- att effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens.

Projektet finansieras under de första två åren till lika delar av tre av de fyra
huvudmännen. Den fjärde, landstinget, bidrar med c:a 3%.

2.1.1 Uppläggning

IRMA startade i oktober 1998.  Pengar har beviljats för att under två år bedriva
verksamhet i projektform. Man har anställt en projektansvarig/arbetsledare och en
arbetsterapeut/arbetsledare. I följande avsnitt (2.1.2-2.1.8)beskrivs verksamheten
utifrån den projektbeskrivning som Ingrid Lindin Arwedson skrev i sin utredning
gällande IRMAs utformning och möjligheter (Lindin, 1998), där inte annat anges.

2.1.2 Målgrupp

*Långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna personer i Vimmerby Kommun
Dessa personer kan vara medicinskt och socialt utredda, men traditionella metoder
inom respektive myndighet är inte tillräckliga för att rehabiliteringsarbetet ska
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fortskrida. Har rehabiliteringsprocessen avstannat saknas ofta ett adekvat
beslutsunderlag för att göra ett avslut hos berörd myndighet.
Dessa personer är oftast inte mentalt förberedda för arbetsmarknadens krav och är i
behov av ytterligare stöd och stimulans föra att kunna underlätta inträde/återinträde
på arbetsmarknaden.

*Personer med psykosociala problem
Dessa personer saknar ofta diagnos, läkarkontakt, sjukpenningsgrundande inkomst,
arbetslöshetsförsäkring och har eller har haft kontakt med Arbetsförmedlingen. Det
kan röra sig om personer i överbelastade, konfliktfyllda och bristfälliga sociala
situationer.

*Personer som riskerar att hamna mellan myndigheter
Här gäller det människor som är utförsäkrade och som kommunen ytterst har
försörjningsansvaret för.

*Personer som har en anställning
Kan vara aktuella för en utredningsplats men detta måste då ske i nära samarbete
med arbetsgivare, Företagshälsovården och Arbetslivstjänst.
Arbetsgivaren behåller sitt rehabiliteringsansvar och kan köpa en plats för
utredning/rehabilitering.

Personer med grava psykiska störningar och kända missbruk är inte målgrupp.
Individerna ska vara aktuella hos minst två myndigheter (av huvudmännen, min
anm).

2.1.3 Arbetsorganisation

På IRMA finns två anställda, en arbetsterapeut och en projektansvarig.
Projektansvarig har varit med initialt i planeringen av IRMA, men har inte tidigare
arbetat i kommunen. Hon ansvarar för att tillsammans med urvalsgruppen, som
består av en representant för vardera huvudman, utforma innehåll. Hon har
huvudansvar för fortlöpande metodutveckling, måluppfyllelse och budget.
Inte heller arbetsterapeuten har tidigare arbetat i kommunen. Hon anställdes i
samband med att IRMA startades upp och det praktiska arbetet tog fart. Hennes
arbetsuppgifter består i att svara för arbetsplatsens ergonomiska utformning,
aktivitetsanalyser och den dokumentation som ska ligga till grund för IRMA:s
gemensamma utlåtande. Hon ska också handleda deltagarna inom det praktiska
yrkes- eller hantverkskunnandet och hjälpa dem att hitta rätt arbetsuppgift samt att
hitta rätt svårighetsgrad till rätt person.
Vidare finns utomstående resurser såsom socionomer, pedagoger, psykologer m fl
att tillgå vid behov. Representant från socialförvaltningen, arbetsterapeut och
projektledare har genomgått gemensam utbildning i lösningsfokuserad metodik.
Representant från arbetsförmedlingen har tidigare genomgått en sådan utbildning.
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IRMAs organisation:

Lokal samverkansgrupp:
Chefer inom de fyra huvudmännens

organisationer

Socialförvaltningens ekonomigrupp,
sjukvårdens rehabiliteringsteam samt

försäkringskassans och
arbetsförmedlingens

rehabiliteringshandläggare.

Urvalsgrupp som består av 1 handläggare
från vardera myndighet ovan. Samt

personal från IRMA.

2.1.4 Huvudmännens mål med IRMA

Att:
- hitta ett gemensamt bedömningsinstrument som är godtagbart utifrån varje

myndighets regelverk
- utifrån individens behov och motivation upprätta en för samtliga

rehabiliteringsaktörer, godtagbar rehabiliteringsplan, d v s att vid rätt tidpunkt
sätta in rätt åtgärd

- utveckla ett handlings- och förhållningssätt där individens motivation tas tillvara
- samverka och ta tillvara kompetens och resurser
- hitta nya otraditionella vägar i rehabiliteringsarbetet genom att bygga broar till

andra i kommunen förekommande projekt och andra idag ej självklara
verksamheter och samarbetspartners. (Strandberg 1998-03-05)

2.1.5 IRMAs mål för deltagarna

För deltagarna vill man öka möjligheterna att efter individuella förutsättningar, försörja
sig själv. Vidare öka självförtroendet, det egna ansvaret och motivationen. Man vill
också hjälpa deltagarna att utveckla strategier för att bättre kunna påverka och
hantera sin situation. Genom att nå framgång på dessa områden vill man höja
deltagarnas livskvalitet.
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2.1.6 Urval av deltagare

Deltagare till IRMA tas ut genom en speciell urvalsgrupp bestående av en
handläggare från respektive myndighet samt personal på IRMA. Varje myndighet har
utsett sin representant till gruppen och kan anmäla individer via denna representant.
De individer som av urvalsgruppen bedöms ha störst behov av IRMA i sin
rehabiliteringsprocess, ska prioriteras.

2.1.7 Arbetsmetod

IRMAs arbetsmetod kan beskrivas med fyra faser:

FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4
Mental träning
Självförtroende
Tidshållning
Närvaro
Aktivitet

Uthållighet
Rutiner
Initiativ
Aktivitet

Social förmåga
Samarbete
Närhet
Distans

Krav på
produktion:
mängd, tempo
och kvalitet

Kartläggning Arbetsträning Arbetsträning Arbetsprövning
Handlingsplan

Arbete
Utbildning

Fas 1 är tänkt som en ingång för samtliga aktuella deltagare. Initialt i denna fas görs
en kartläggning av individens resurser och funktionshinder.
Denna fas fokuserar på mental förberedelse genom självförtroende-träning,
avspänningsövningar, kroppskännedomsövningar och föreläsningar om basala
utvecklingsfakta/livskriser. Viktiga arbetsuppgifter för personalen är att till individen
förmedla effektiva copingstrategier och belysa salutogena faktorer genom att göra
situationen begriplig, hanterbar och meningsfull. Att hjälpa individen att hitta en
känsla av sammanhang, väcka tankar och få igång individens viljeriktning.
Pedagogiken här ska grunda sig på en helhetssyn på människan som aktiv och
ansvarskännande och fokusera på de hälsobringande faktorerna.
Här ska basala funktioner, såsom att kunna närvara och passa tider, tränas. Den
teoretiska, självförändrande delen varvas med att bekanta sig med de kommande
aktiviteterna och lätta fysiska moment.
I denna fas upprättas en handlingsplan. För att deltagaren ska känna att han/hon har
ett ansvar och en möjlighet att påverka, bör planen så långt som det är möjligt utgå
från individens egna önskemål. Planen upprättas tillsammans med deltagaren och
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remitterande instans. Planen ska godkännas av samtliga i urvalsgruppen. För att en
realistisk planering mot arbetsmarknaden ska ske och för att göra övergången vid
senare kontakt smidig, bör även representant för Arbetsförmedlingen och/eller AMI
finnas med vid planens upprättande.

Fas 2 är när den egentliga arbetsträningen börjar genom att individen får välja en
aktivitet/arbetsplats och utföra aktiviteten under ledning av arbetsledaren. Här ska
kunskaperna från fas 1 tränas att omsättas i praktiken och IRMAs personal handleder
i denna process. Här observeras och tränas uthållighet, att kunna klara av rutiner,
monotoni, att ta initiativ, att följa en instruktion e t c.

Under Fas 3 tränas den sociala förmågan. Genom att träna samarbete med andra på
arbetsplatsen och förmågan att hålla en  rimlig distans/närhet till arbetskamrater och
arbetsledare. I denna fas kan deltagare arbetsträna utanför IRMA.

I fas 4 närmar man sig arbetsprövningen och det finns ett krav på produktion, d v s
att man kan få fram en viss kvantitet på en viss tid och med godkänd kvalitet. Ett
minimikrav är att deltagaren ska kunna arbetsträna minst 4 timmar/dag. I denna fas
kan Arbetsförmedlingen/AMI påbörja sin egentliga arbetsprövning och vägledning.

2.1.8 Ersättning

I beskrivningen av projekt IRMA föreslås att deltagarna bör kunna behålla den
ersättning de hade då de började projektet. Det rör sig om t ex
rehabiliteringsersättning, sjukbidrag eller socialbidrag. Först i fas 4 kan ett eventuellt
utbildningsbidrag komma ifråga.

2.2 Teoretiska referensramar

Min grundläggande teoretiska utgångspunkt är interaktionistisk. Det betyder att mitt
synsätt grundas på att människor utvecklas och handlar utifrån sina förutsättningar
och i interaktion med andra och det samhälle hon lever i.

Jag har varit intresserad av deltagarnas perspektiv och har försöka sätta mig in i det
som för dem verkar vara centralt.  Därefter har jag försökt att utifrån intentioner,
förutsättningar och personalens uppfattningar,  hitta ett sätt att förstå hur olika delar
interagerar. Därigenom förväntar jag mig att helheten ska framstå tydligare.

Jag har använt mig av systemteori på det sättet som beskrivs i ”Socialarbetare-klient”
av Ingrid Burenius och Birgitta Karlsson (1984). Med ett systemteoretiskt perspektiv
försöker man nå förståelse genom att studera det psykosociala system individen
tillhör, liksom sättet att interagera i systemet. Den förståelse man kan uppnå med
systemteoretiskt perspektiv kan medverka till att åstadkomma lösningar och



17

förändringar. Till skillnad från psykodynamisk eller psykoanalytisk teori där förståelse
syftar till ökad självkännedom. Systemteorin använder begrepp som vill beskriva
psykosociala system i dess helhet. Att studera och  försöka förstå helheten är något
annat än att summera delarna. Jag har valt teorin för att jag vill försöka förstå
brukarnas(deltagarna på IRMA) situation utifrån deras egen uppfattning och deras
upplevelse av vilka behov de har och hur de kan tillgodoses i samverkansprojektet
IRMA. Projektet är i sin tur ett system som ingår i och påverkas av, andra system.
Som t ex  regelverk inom respektive myndighet, regeringens intentioner och
lagstiftning.

2.3             Deltagarintervjuer

Jag har valt att inte kalla de intervjuade deltagarna vid namn, varken riktigt eller
fingerat. Jag kallar dem istället för deltagaren/deltagarna, den/de. Jag har inte heller
angivit kön eller annat som skulle kunna hänföras till person. Jag har valt detta
försiktiga sätt eftersom det rör sig om få personer och de skulle lätt kunna identifieras
av personal och andra som känner till dem och deras situation.

Samtliga intervjuer gjordes i IRMAs lokaler i ett enskilt och stängt rum
(Deltagarintervjuer). Aktiviteterna utanför märktes inte av och vi fick arbeta ostörda.
Intervjusamtalet bandades och inte någon av deltagarna sade sig uppleva
bandinspelningen som störande.

Under intervjun hade jag ett papper framför mig på vilket jag skrivit upp ett tjugotal
korta frågor (Bilaga 5.4.1)för att användas som ledning under intervjun. Då den
intervjuade berättade mycket om sig själv, ställde jag ofta följdfrågor. Ibland fick jag
försöka styra intervjun för att inte få en berättelse som handlade om annat än det
som var mitt syfte.  Deltagaren och jag satt på varsin sida om ett avrundat hörn av ett
bord. Bandspelaren var en liten diktafon som låg mellan oss på bordet.

2.3.1 Deltagarnas bakgrund

Deltagarna på IRMA som jag intervjuat är tre kvinnor och tre män  varav en är född
på 60-talet, tre personer första hälften av 50-talet och två personer på 40-talet. Tre är
ensamstående varav två med barn och en med umgängesbarn.Tre är gifta med barn.
De fick i början av intervjun berätta lite om sin uppväxt.

En deltagare växte upp i en större stad, tre i en mindre stad och två på landsbygden.

Fyra deltagare har vuxit upp tillsammans med båda sina föräldrar . En var 6 år då
fadern dog. En hade föräldrar som skilde sig då deltagaren var 13 år och den bodde
därefter med sin mamma. Tre hade under uppväxten vardagliga kontakter med
morföräldrar eller andra närstående släktingar.
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En deltagare har 3 syskon, två har 1 och tre har inga syskon.

Fyra deltagare hade sin mor hemma hela uppväxten eller då de var yngre. En hade
en mamma som arbetade och en persons mamma arbetade hemma på bondgården.
Fäderna var tre arbetare, en akademiker, en bonde och en skogsarbetare.

En person berättade att fadern drack och att den därför tog ansvar som den som
skulle vara sammanhållande och hålla allt lugnt. Detta blandades med en strategi att
vara självständig och göra motstånd. Personen säger själv:
”Han var ute med grabbarna och drack. Jag kände mig så jävla skyldig. Jag måste ha
känt det. Nu när man blir äldre så förstår jag den här skuldkänslan, därför att jag tror
att jag upplevt mig själv som en olycka. Även om ingen sa det till mig, så har jag känt
det på något sätt, man har anat/…/Så jag kände också att jag svek/…/Att jag hade
en uppgift också att hålla ihop dom och se till att dom höll sams och se till att dom
hade det bra. Det värsta mamma kunde hota mig med det var att gråta då, det var
när jag gick ur spel, för det gjorde jag ju ibland då. Rusade och rymde. Gode Gud
vad jag rymde!/…/Jag var väldigt kluven som person. Jag var tvungen att ta hand om
dom, men ändå så ville jag därifrån på nå´t sätt/…/och jag känner ju än idag hur jag
försöker att flytta, om man ska gå in och titta på det här hur jag bär mig åt så är det ju
så.”
När här deltagaren beskriver sig själv som barn beskriver den sig som en olycka med
skuldkänslor och ett ansvar som stod i strid med önskan att vara självständig. Det
yttrade sig i att den rymde och den känner att sättet att hantera liknande situationer
idag , liknar sättet som den använde sig av i barndomen. Deltagaren berättade också
att den hade svårt för att släppa in andra beroende på att den inte kunde stå ut med
att någon störde de egna självständiga planerna och göromålen.
”Jag har ju gått ifrån två arbetsgivare också som har haft en fruktansvärt dålig
moral/…/och då måste jag alltså gå  för att jag inte kan delta i det. Jag måste faktiskt
gå i dom lägena där det inte stämmer med min syn./- -/Det här ser ju andra på soc
och så som misslyckanden för mig, att jag går ifrån en arbetsgivare. Fastän jag
berättar på något sätt/…/så är det i alla fall svårt att förstå/…/skulle jag inte göra
det/…/skulle det definitivt vara misslyckat/…/jag skulle inte vara värd någonting för
mig själv tror jag. Jag skulle tappa en värdighet./- -/ Visst jag ser ju klart och
tydligt/…/i relationer, jag är ju hopplös med relationer. Det drar vi inte upp alltså. Jag
kan le åt mig själv. Den siste han fällde inte ner toalocket och sedan var det kört!”

En annan deltagare berättade att den blev överbeskyddad av sin mamma och därför
var rädd, hade dödsångest, var mobbad i skolan och väldigt osäker. Det har inneburit
svårigheter i vuxenlivet som lett till social fobi vilket kulminerade i en depression för
drygt ett år sedan. Deltagaren har varit sjukskriven sedan dess.

Den tredje deltagaren fick ett syskon då den var 4 år och kände sig åsidosatt och inte
längre älskad av sin mamma. Den vände sig då till sin pappa och upplevde att han
brydde sig och kunde ge kärlek. Sedan dog fadern då personen var 6 år. Den blev
ensam och upplevde att det fanns ingen i hela världen att bli älskad av och som
kunde hjälpa till att komma över sorgen. Personen har i vuxen ålder psykiska och
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psykosomatiska problem som den tror kommer från upplevelsen av dessa händelser.
Den har en stark önskan att få klarhet och att bearbeta.

De tre övriga har inte berättat om några problem eller svårigheter i samband med sin
uppväxt.

2.3.2 Anledning till deltagande

Då jag frågade om den främsta anledningen till deltagandet på IRMA, fick jag
följande svar:

- Försäkringskassan ska få som de vill, att jag blir förtidspensionerad
- Jag ska komma igång. Vi ska se om jag klarar arbetsmarknadens krav och om jag

kan koncentrera mig och är tillräckligt uthållig.
- Vi ska se om förtidspension är enda lösningen eller om det kan finnas någon

annan.
- Utredning av fel i armbåge och se på min arbetsförmåga utifrån det.
- Komma ur depression och isolering
- På grund av depression. Är helt nere i botten och klarar ingenting.

2.3.3 Förväntningar, behov och drömmar

Deltagarnas förväntningar på IRMA, på sin framtida sysselsättning, är förstås mycket
olika. En viktig faktor är de erfarenheter man har av de inblandade myndigheterna
sedan tidigare och hur länge man utretts, undersökts, provat och bollats fram och
tillbaka. Några berättade att de känt sig förolämpade och/eller kränkta av de
utredningar som hade gjorts tidigare. Av socialsekreterare, Riksförsäkringsverket,
AMI eller annan.

Två personer tyckte att huvudsyftet med IRMA för deras del, var att vara med för att
försäkringskassan vill det innan de eventuellt kan beviljas sjukpension. Dessa två
personer hade därför inte ett lika stort  intresse av att få hjälp att hitta nya vägar och
formulera sina behov.
En person talade mycket om sitt förflutna och där verkade också drömmarna befinna
sig. Den talade om hur svårt det var att acceptera att situationen hade förändrats p g
a sjukdom som gjorde att personen inte längre kan arbeta. Den hade under sin
uppväxt och sitt vuxna liv mest haft kroppsarbete, liksom sin far. Förutom att det inte
går att arbeta längre, upplevs det som mycket svårt att inte kunna dra in tillräckligt
med pengar till familjen.
”Man går och bekymrar sig, andra kan ta livet med en klackspark, men jag känner
mitt ansvar i alla fall. Sedan när man kommer fram i det här läget nu; att man är så
förbaskat dålig, rent ut sagt, så att man inte kan sträva mer än ett par timmar.”
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En av dem hade fått ge upp hoppet om att få hjälp med det som den upplevt som sitt
behov, då en mångårig kamp inte lett till något. Det har kostat mycket kraft och den
har känt sig bitter och besviken. Deltagaren har en allvarlig arbetsskada men har
försökt utbilda sig för att kunna arbeta och få försörjning. Först
grundskolekompetens, eget företagande sedan utbildning som fastighetsmäklare och
sist ett försök att med hjälp av AMI kunna arbeta vid dator med det område den hade
arbetserfarenhet av.
"1994 kom jag väl på snedden lite med försäkringskassan, de ville inte låta mig läsa
vidare och jag hade inga ekonomiska möjligheter att göra det själv./- - -/då försökte
jag på prov starta upp firman/- - -/Jag har varit med om så mycket nu att jag förväntar
mig faktiskt igen hjälp. Jag har kommit till en brytpunkt där jag inte orkar hålla på och
bråka mer/…/Jag började så pass tidigt och såg framåt så mycket och tyckte att
allting skulle bli så roligt då. Att komma vidare trots min skada, att komma igång med
alltihop. Men det blev skit av alltihop. Med allt man försökte med/…/men sedan vill
jag ju fortfarande kämpa men det har jag ju förstått att det ska jag inte  göra. Det har
dom ju talat om för mig också, att håll inte på/…/för jag skadar mig själv mer. Dom
har ju sett så mycket och vet hur du fungerar och då är det väl bara att försöka
acceptera det då och se det som det är/…/Försäkringskassan/…/talade om för mig
att det fanns möjlighet till halvpension och inget mer/…/Jag tycker att jag går den
vägen. Jag tar min pension/…/det är liksom en lättare väg att gå än att hålla på och
bråka och försöka komma vidare/---/.Som dom här sista åren de är ju helt
bortkastade, de är inte till någon nytta alls. Jag har gått som en byfåne bara och
hoppats på att få komma vidare och få något annat."

Fem av de sex intervjuade personerna förväntade sig att komma vidare genom att
delta på IRMA, att inte behöva sitta fast längre i sin nuvarande situation. Den sjätte
hade nyligen börjat i projektet och sade sig inte ha några förväntningar alls på IRMA,
men under intervjun kunde ändå vissa förhoppningar skönjas.
”Du kan ju inte sitta där hemma, du måste göra någonting, jag vet att jag måste
komma ut, jag måste träffa folk. Det är skitviktigt, men dom förstår ju inte att jag inte
fixar vissa saker. Här får jag vara i max 6 månader och sedan är det liksom
meningen att man ska ut/…/på olika ställen och prova på/---/.  Jag tror inte att mina
problem försvinner för att jag är på IRMA, det gör dom ju inte. Fast det här är ju ändå
bra för mig, att få träffa folk, jag får göra någonting, jag får känna mig ändå på något
sätt nyttig. Att man är här/…/mellan 8 och 3 och gör någonting. Där är liksom en
början, sedan tror jag inte det hjälper mig i dom problem jag har, utan det får gå en
annan väg.”

Fyra av de sex känner att de får gehör för sitt sätt att vara och tänka, att de får tid att
”landa”. De känner också att de kan få hjälp med att undersöka vilka behov de har
och med att formulera behoven. Tre av de intervjuade deltagarna berättar:
”Här blir jag ju verkligen bekräftad för dom kollar ju upp samtidigt och vi jobbar lite på
mitt projekt då. Jag har en idé om jobb/ …/som jag håller på att utveckla nu då. Sen
får vi se för jag har ju svårt att ta kontakter. Man måste ju egentligen upp till
politikerna/…/.du kan ju tänka dig med mitt språk om jag kommer in och river av mitt
lilla förslag , det funkar inte alls. Vi börjar nerifrån istället så får vi se/…/behovet först
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och ordna projektet härifrån/---/Det är tur att jag är här på IRMA och kan använda
tiden till någonting bättre, här kan jag göra mycket nytta på något sätt. Det är kul att
ha, det är en jävla tur.”

”Det har varit många sådana här depressioner som har varit jättejobbiga/…/jag vill
liksom få en lite ljusare tillvaro och tänka på ett annat sätt. Men hur ska jag bearbeta
den där trappan dit upp? Det funderar jag på många gånger. Men någon gång ska
det väl lösa sig. Jag tycker själv att jag tagit ett steg nu och dom är väldigt underbara
här. Det är toppen att vara här, trevligare människor tror jag inte att jag har
träffat/…/det känns så skönt att veta att jag kan gå hit. Det är ingen som ställer så
stora krav på dig, ingen som blir arg om du gör fel/…/du får göra vad du kan och kan
du inte så gör vi om det/---/Det skulle vara så skönt att liksom kunna prata av sig allt
och få gråta ut. Få upp allt det här, jag tror att det skulle kännas mycket
skönare/…/Det ska inte vara så här, jag vill ha ett annat liv också där jag kan se
ljusare på framtiden och inte bara det här mörka hålet.”

”Man ser helheten (på IRMA, förf anm) och tittar på de här fysiska och psykiska
bitarna att de liksom får komma med på något sätt. För jag menar att ska man
komma ut på arbetsmarknaden så är det väl inget man tar upp kanske, utan då
förväntas det att man ska kirra allt det där. Det är ju en självklarhet,  det gör ju alla
andra. Ja, det känns bra, man känner liksom att man får ta det lite lugnt på något sätt
och kanske komma igen. Jag menar när man går utan jobb /…/ja man mår dåligt
psykiskt /…/man tar sig inte upp ur sängen. Jag lider av morgonångest/…/jag får sitta
mycket på toaletten innan jag kan komma iväg. Risken finns ju att jag kan bli sådär
handlingsförlamad. Jag menar skulle man komma för sent varje morgon, det låter ju
ganska löjligt att försöka förklara det för en arbetsgivare, det gör det ju faktiskt! På
något vis, här tillåts det, dom vet ju om det/…/peppar, peppar nu har jag passat
tiderna här nästan varje morgon, det är få gånger jag kommit för sent. Jo, det är en
trygghet här. Mår jag dåligt kan jag sitta och tjuta, det gör liksom ingenting. På något
sätt måste det här ventileras men jag tror inte jag skulle tillåta mig att göra det på ett
vanligt arbete. Här känns det som man fått en liten frist på något sätt. Kanske för att
bli starkare och förhoppningsvis att man klarar av ett vanligt jobb och kommer ut på
arbetsmarknaden.”

2.3.4 Vad kan jag själv och IRMA göra?

Två av de intervjuade trodde inte att IRMA kunde hjälpa till så mycket utan det var
mest upp till dem själva att ta itu med sitt problem utifrån ett nytt perspektiv. Samtidigt
tyckte en av dem att IRMAs viktigast uppgift var att försöka locka fram lusten och tron
på sig själv hos de deltagande. Därefter att hjälpa till så de skulle kunna komma fram
till något som de skulle kunna försörja sig på.

En person uttryckte tydligt att hon ville ha hjälp med att se vad hon klarar av och
utifrån det, vad hon ska göra som nästa steg. Att ha krav på sig att passa tider och
sköta arbetsuppgifter. Att diskutera hur det fungerar, försöka igen på annat sätt och
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sedan gå vidare i lagom takt, inte rusa på för fort. Personen hade ofta tidigare rusat
iväg och ivrigt gett sig in i olika sysselsättningar utan att riktigt vara förberedd och
utrustad, så att säga ”försökt hoppa över sig själv”.

En av dem som var på IRMA p g a sin depression ville bryta sin isolering, komma ut
bland folk och bygga upp sitt självförtroende. Sedan komma vidare till vad som
konkret skulle kunna göras i framtiden och få hjälp med att planera och ta kontakter.

Den andra personen som var deprimerad kunde inte uttrycka någon önskan om vad
för hjälp den skulle behöva. Allt kändes bara hopplöst och personen kände inte att
det fanns någon väg ut ur situationen.

Att få sin energi tillbaka och att sedan få ett stimulerande arbete, gärna som egen
företagare, det var det som en av deltagarna sade sig vilja få ut av sin tid på IRMA.

2.3.5 Försörjning under tiden man deltar.

Tre personer erhöll varje månad kompletterande socialbidrag till sin försörjning. De
tre samt ytterligare en person uttryckte att det var problematiskt att ha lite pengar.
Förutom de övriga problemen så upplevede man negativ stress p g a bristen på
pengar.
”/---/det beror lite på ekonomin också/…/jag försöker ju öka tiden här men jag har inte
råd. Då måste jag äta ett mål till om dagen här och det har jag inte råd med. Jag är
här 6 timmar om dagen nu och har socialbidrag/…/men sedan vill jag ju härifrån och
ut och jobba, för det här fattiga livet orkar jag snart inte med. Det är tur jag är här på
dagarna och kan  tänka på något annat för det är en väldig fixering. Jag tycker det är
jättejobbigt att ta ut det där ur huvudet. Det är ständigt en tanke på vad ska jag äta i
morgon nu då, om jag tar det och det, ja/…/ och det kan jag ta där då, det här är en
aktivitet/…/det påverkar ska jag tala om för dig/…/ det är tröttsamt, det är tröttsamt
det är det.”

”/---/jag längtar efter att få ordning på min ekonomi/…/man förlorar så väldigt mycket
på att vara sjukskriven för jag jobbade 75 % då sist/…/jag får gå på socialen i alla fall
för det täcker inte upp. Det är vidrigt att leva på flera tusen mindre. Jag har levt så
här i 9 månader och jag känner usch hjälp! Det finns liksom inget utrymme
någonstans för någonting. Ingenting för kläder eller för att gå ut och äta middag en
gång. Det blir ganska tråkigt livet, lite trist. Ett tag går ju an,  men månad efter
månad!.”

”/---/jag måste vända på kronan för att se att mat, husrum, el, värme det där ska
fungera först och främst. Så ska vi ha kläder på kroppen och sån´t där. När jag gjort
det så är pengarna slut!”

”Man tycker inte det är någon idé att försöka göra något när man ändå inte får
någonting över/---/.Min partner har två jobb men vi har hus så det är knappt  lönerna
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räcker till. Så jag känner att jag är så oduglig, jag duger ingenting till. Varför kan inte
jag hjälpa till med ekonomin/…/så vi har/…/nog inte roat oss på de sista 20 åren, vi
har inte kommit ut på någonting, det går inte ihop sig/…/Finns det inte någonstans dit
jag kan vända mig så jag kan få hjälp att lösa det här åtminstone? Så jag har en liten
summa att röra  mig med då/---/.Liksom att veta att jag har jobbat ihop det själv/…/än
att gå här och kanske få låna/…/ jag tycker det känns förnedrande på nå´t sätt. Om
jag istället kunde komma ifrån det här och slippa be om varenda krona. Det skulle
vara skönt bara en så´n sak.”

De övriga två intervjuade hade rehabiliteringspenning från försäkringskassan vilket
motsvarar sjukpenningen. De nämnde inte något om att de hade ekonomiska
problem p g a att ersättningen var för låg.

2.3.6 Sammanfattning av deltagarintervjuer

De intervjuade kommer från olika bakgrund och uppväxtmiljö och de hade i huvudsak
vuxit upp med båda sina föräldrar. De är i olika åldrar och är tre kvinnor och tre män.
Tre deltagare talade om hur de av någon av föräldrarna, behandlats på ett sätt som
innebar svårigheter för dem idag. Jag bedömer att intervjuerna inte präglats av att de
gjorts med människor som p g a sin uppväxt, kön, familjeförhållanden och hemmiljö,
utgör en homogen grupp.

Angående anledningen till deltagandet på IRMA sa två personer att de skulle utredas
för att se om de skulle beviljas förtidspension. De ville helst arbeta. En pratade om att
den börjat inse att arbetsförmågan inte fanns och kände sorg för att inte kunna
arbeta och försörja sin familj längre. Den andra var med mest för att den inte orkade
kämpa mot försäkringskassan längre.
Två personer ville komma ur sin depression och bryta isoleringen. Båda var osäkra
på om IRMA kunde hjälpa dem så att de skulle må så bra att kunde hitta arbete för
att försörja sig.
Två personer talade om att de behöver hjälp med att utveckla sin uthållighet, lära sig
passa tider, kunna koncentrera sig och få sin fysiska förmåga utredd.

De förväntningar, behov och drömmar de intervjuade gav uttryck för, varierade.
Någon ville få hjälp med att komma ur sin isolering och få en positivare självbild.
Ett par ville lära sig att hantera och styra sina känslor och sin oförmåga, för att kunna
börja arbeta.
Två berättade om sina drömmar och behov men förväntade sig inte att de genom
IRMA skulle få hjälp med att förverkliga och tillfredsställa dem.
En person talade mycket om sitt förflutna och verkade inte ha riktat sina förväntningar
mot framtiden.

Deltagarna uttryckte i intervjuerna inget missnöje med hur man arbetade i IRMA eller
med personalen där. Däremot trodde två att ingen skulle kunna hjälpa just dem, att
de var ganska hopplösa fall och inte skulle bli rehabiliterade om de inte själva på
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egen hand gjorde något åt det. Samtidigt som de uttryckte att de inte orkade och
kunde göra mer än de redan gjort på egen hand. De hade resignerat.

De två intervjuade deltagarna som erhöll rehabiliteringspenning pratade inte om
ekonomiska svårigheter. De fyra övriga upplevde att det var svårt att få pengarna att
räcka till. De tyckte också att bristen på pengar påverkade deras medverkan på Irma
negativt.

2.4 De som arbetar med IRMA

2.4.1 Tidigare samarbete

När jag här skriver om socialförvaltningen menar jag ekonomigruppen som
handlägger ekonomiskt bistånd kombinerat med socialt arbete. Arbete som till en del
består i att hjälpa människor till sysselsättning, arbete och egen försörjning d v s
rehabilitering/habilitering. Uppgifterna är mina egna, där inget annat anges, då jag
arbetat i ekonomigruppen sedan 92-02-03.
Sedan början av 90-talet har socialförvaltningen haft ett intensivt samarbete med
arbetsförmedlingen på olika nivåer. Det har gällt gemensam planering i ärenden,
tillsammans med klienten/den arbetssökande. Det har varit gemensamma projekt
som startats, drivits och initierats tillsammans. Under åren1992-98 har
ekonomigruppen och arbetsförmedlingen haft månatliga träffar då de gått igenom
läget och även diskuterat ärenden systematiskt och rationellt, för att klara av
ärendemängden.

Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare och handläggare på de övriga
myndigheterna,  har haft gemensamma ärenden där samarbetet varit kontinuerligt
och periodvis intensivt. Det har då rört sig om samtal, planering och uppföljning.
Försäkringskassan och Landstinget arbetar sedan våren 1998 tillsammans i ett
bedömningsteam. (Telefonintervjuer Lena Stridh, Per Turhede och Eva Svensson)

Rehabiliteringshandläggare på försäkringskassan, socialförvaltningen och
arbetsförmedlingen har träffats sedan 1995 regelbundet 4 gånger/år för att informera
varandra om läget, förändringar och för att diskutera erfarenheter och möjligheter.
Vid dessa tillfällen även respektive myndighets organisation presenterat gällande
lagstiftning och arbetsuppgifter.

2.4.2 Presentation

Projektledaren på IRMA är utbildad arbetsterapeut sedan 1972. Hon har förutom som
arbetsterapeut inom bl a primärvården och långvården, arbetat som
rehabiliteringsutredare på försäkringskassan i 4 år. (Intervju Ingrid Lindin Arwedson)
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Arbetsterapeuten på IRMA har arbetat som arbetsterapeut sedan hon var klar med
sin utbildning 1986. Först i Åtvidaberg och Linköpings kommuner och 1995-98 vid
AMI i Västervik. (Intervju Lotta Törnered)

Försäkringskassans representant i urvalsgruppen är handläggare och
nätverksansvarig för ärenden rörande rehabilitering för Vimmerby-Hultsfred
försäkringskassa. Hon har arbetat på försäkringskassan i 23 år och med sin
nuvarande arbetsuppgift i 10 år. Hennes utbildning är 3-årig realskoleexamen, 30
poäng arbetsmiljölära på högskola, interna utbildningar såsom t ex socialpsykologi
och företagsekonomi. (Telefonintervju Lena Stridh)

Från Landstinget har gruppen en representant som är utbildad undersköterska,
arbetsterapeut och har steg 1-utbildning inom primärvårdens arbetsterapi. Hon har
arbetat vid landstinget i 15 år och som arbetsterapeut i 9 år. (Telefonintervju Eva
Svensson)

Från arbetsförmedlingen har gruppen en handläggare för rehabilitering. Hans
utbildning är lantbruksgymnasium med vidareutbildning inom mejeriteknik. Han har
sedan inom det företag han arbetade genomgått arbetsledarutbildning och varit
platschef inom Västerviksortens Mejeriförening. På arbetsförmedlingen har han
arbetat på sedan 1991 och med rehabilitering i 6 år. (Telefonintervju Per Turhede)

Socialförvaltningens representant  är socionom, förvaltningslinjen med
vidareutbildning inom personaladministration. Hon har arbetat som personalassistent
i 3 år och personalsekreterare i 2. Hon började vid socialförvaltningen i Vimmerby i
augusti 1990 som socialsekreterare för flyktingar. Sedan 1995 arbetar hon i individ-
och familjeomsorgens ekonomigrupp. (Telefonintervju Monica Bjerkinger)

Representanter från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan
är personer som varit med under de ovan beskrivna åren av samarbete.

Under våren 1998 har de båda anställda på IRMA samt representant från
socialförvaltningen gemensamt deltagit i utbildning i lösningsfokuserad metodik.
Representant från arbetsförmedlingen har tidigare, tillsammans med kollegor på
arbetsförmedlingen, genomgått samma utbildning. Det var bestämt att samtliga i
urvalsgruppen skulle utveckla en gemensam metodik och att grunden skulle vara
lösningsfokuserad. För ändamålet skulle alla gå utbildningen. Försäkringskassan och
Landstinget  prioriterade inte att ge sina representanter utrymme för denna
utbildning. De kunde därför inte delta.

2.4.3 Intervju med anställda på IRMA

Jag har intervjuat de båda anställda på IRMA tillsammans. Vi var vid intervjutillfället
ensamma i IRMAs lokaler och jag spelade in intervjun på band.
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De förväntningar som uttrycktes vid intervjun var att IRMA skulle vara ett roligt och
bra projekt där inte allt skulle vara färdigt innan utan det skulle få byggas upp allt
eftersom projektet utvecklades. Vidare att man skulle ha med sig sina kunskaper och
erfarenheter och sedan bygga upp verksamheten utifrån dess förutsättningar och de
förhållanden som finns i Vimmerby. Man ville att projektet skulle vara väl förankrat
hos de inblandade myndigheterna. Man ville också få ihop myndigheterna på ett och
samma ställe och kunna arbeta fram ett gemensamt sätt att hjälpa deltagarna så att
de skulle slippa stånga sig blodiga på olika ställen.

Projektansvarig såg IRMA som två delar att arbeta med. Dels det arbete man gör
tillsammans med deltagarna och dels man jobbar med i urvalsgruppen. I arbetet med
urvalsgruppen tyckte hon att hennes förväntningar varit ganska stora och att de inte
har kommit så långt som hon tänkt sig att de skulle göra. Det fanns en tröghet i
samverkan och myndigheterna har kommit till en gräns där de behövde tänka om och
gå vidare. Försöka titta kreativt utanför de egna ”vanliga” ramarna utan att gå utanför
IRMAs ramar. Den svåraste problematiken låg inte i att arbeta med deltagarna utan
just i detta med samverkan.
”Nu tycker jag man kan börja se sprickorna. I början så var det; - Ja men, det är klart
att vi ska hjälpas åt - men nu börjar dom här sprickorna faktiskt komma. - Jamen det
här prioriterar inte jag. Det är ju ditt bord med den sociala biten, det är ju faktiskt inte
mitt. Den personen fungerar på arbetsmarknaden alldeles utmärkt så det sociala är
ditt, det ska inte vara med här på IRMA,  och så vidare. Nu börjar det här komma
fram och det här som sas i början att det här var allas ansvar, att det inte var något vi
kunde skjuta emellan oss osv. Nu ser jag att vi börjar få konkreta grejer att ta tag i
och jobba kring. Det är nästa stora grej att ta tag i. Det är lika bra att vi diskuterar
dom sakerna. Det tycker jag är viktigt. Men vi är på god väg. Det känner jag.”

Arbetsterapeutens sammanfattade beskrivning av deltagarna var:
”Det som är genomgående när det gäller deltagarna är att det här är personer som
inte har så mycket tillit till sin egen förmåga, har jättedåligt självförtroende. De har
många gånger tappat förtroendet för oss som jobbar och vågar inte lita på varken
myndigheter eller oss som personal här. I alla fall till att börja med. Vissa har ju också
sagt klart och tydligt att det är nästan en aha-upplevelse att det finns någon att lita
på. Jag menar att vi nått oerhört långt när det är så. Sedan får vi ju försöka stå upp
för att det faktiskt går att lita på oss då också./- -/ Sedan är det ju gemensamt för alla
att de har svårigheter, på olika sätt, att ta sig in på arbetsmarknaden och antingen
det här yttrar sig i form av värk, problem, smärta av olika slag, funktionshinder av
annat slag, en dålig självkänsla eller att man har ett visst beteende som gör att man
inte platsar in. Det är ju egentligen lite ointressant på sitt sätt. Det är klart att man
måste möta det på rätt sätt, men ändå är det detsamma/… /Det är en oförmåga man
har nånstans.”

De båda beskrev sitt sätt att arbeta med att öka deltagarnas ansvarstagande och
motivation. Att de från början försökte samtala med varje deltagare om vad de anser
att de har för problem. Sedan kände de sig fram och utgick då ifrån det som sagts i
det gemensamma samtalet och byggde vidare på olika sätt beroende på processen.
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De försökte fokusera möjligheter, resurser, att se framåt. Hindren kartlades men de
fastnade inte vid dem. Det kunde ibland innebära att man fick backa en del,
deltagaren inte var så nära arbetsmarknaden som alla till att börja med hade trott.
Det var individen som måste ha bollen även om man inte visste vad det ledde till.
”Man möter personen där den är. Respekterar önskemål, tankar, idéer och så vidare,
hos den enskilda personen då, det tycker jag är viktigt. Det är ju många som kommer
hit med fler frågor än svar på vad de tycker och tänker /… / då känner jag mig lite
grann så här att; nej, jag lägger inte upp något exakt färdigt program! För att
deltagarna har mycket. Dom har hela sitt livs erfarenheter. De kan tala om vad som
känns bra och inte känns bra. Att både vara lyhörd och respektera det dom säger. Så
vi tassar nog ganska mycket framåt i väldigt mjuka tofflor i början. För att försöka
hitta det här och hitta dom här små tecknen, som dom kanske inte själva vågar säga,
vågar lita på sitt eget. Egna tankar och idéer. Att uttrycka sig. Det försöker och vill jag
vara lyhörd för, så att vi försöker hitta rätt. Och då, för jag menar hittar vi glädjen,
hittar vi känslan för att det här är roligt, då har vi ju så mycket mer! Istället för att jag
ska! Jag tycker! Då har vi ju slagit undan väldigt mycket av inspiration och motivation
och så vidare./… / Jag försöker lägga lite mer, lite extra energi i början och de får lite
mer uppmärksamhet helt enkelt. Även vara lyhörd för hur det fungerar i gruppen, att
de blir väl mottagna av dom andra deltagarna och alla så´na saker./…/Och se´n så
småningom,  brukar det här kanalisera sig mot en väg, kanske inte den rätta vägen,
men åtminstone en väg /… / Det viktigaste tycker jag, som egentligen kan hända,/…
/det är när någon av deltagarna kommer och berättar att, jag vågar inte det här, jag
är rädd för det här, eller det här har jag svårigheter med. Då tycker jag att vi har
kommit en bit på väg, om vi lyckats etablera det förtroendet. Ja kanske ”alla” har sett
att det är en svårighet, men att deltagaren själv kommer dit, att man kan yppa det
här. Det är ju först då man kan börja jobba med det, även om vi nu inte kan få titta på
de bakomliggande problemen. Man måste ju över dom här hindren också för att ta
sig framåt. Det är ju svårt eftersom vi alltid vet bäst som jobbar med människor, eller
hur? Vi har på något sätt lärt oss och vi vet ju svaren och så. Så det gör ju att det är
svårt att alltid fullt ut respektera. Det tror jag vi gör oss skyldiga till , tyvärr. Men man
får försöka se att det här är en människa som faktiskt har varit med om helt andra
saker än vad jag har.”

De möjligheter som man såg inom projektet, att öka deltagarnas chanser till
självförsörjning, var främst att de själva skulle lära sig mer om sig själva, var de står,
vilka möjligheter de har och våga stå för det. Dessutom att samverkan kunde ge
deltagarna möjligheter till utbildning, arbetsträning och inkomster som annars var
svårt att få. En svårighet och en moralisk fråga som de båda tog upp, var om de man
arbetar med är behövda på arbetsmarknaden. Om det finns arbete för dem.
”Det har jag ifrågasatt många gånger. Man ger ju människor hopp om att nu ska det
fixa sig nå´nstans här borta, även om jag själv får vara med och göra jobbet så att
säga, man ökar självkänslan. Jag kanske inte är så dålig. Den är ju trots allt ganska
bräcklig,  självkänslan/…/ Då kan man ju undra. Finns det verkligen ingen
arbetsmarknad där borta. Där är det ju ett stort ansvar, där är vi inte riktigt än i vår
egen process. Det är ju det som ska bli spännande, att se när man kan titta på
samverkan mellan myndigheterna. Finns det nya grepp vi kan ta, sånt man inte har
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gjort. Vi vet att den krassa verkligheten på arbetsmarknaden ser ut på det här sättet.
Ska man vara riktigt ärlig så en människa som bara /…/har jobbat lite av och till då
och då och kanske är i 40-årsåldern, arbetsmarknaden är ju inte så stor för den
personen. Men det är ju samverkan som ger hopp och tro på att det prompt ska gå
att hitta någon annan lösning även om det inte är arbete på öppna marknaden. Utan
det kanske är allt från lönebidrag till någon form av meningsfull sysselsättning. Det är
ju egentligen vi som måste ändra vår inställning. För man är van vid att det är fasta
anställningar som gäller och det tror jag många med mig tänker. Men världen ser ju
annorlunda ut, man vet inte vart det bär hän. Men jag tror det här är en process för
oss. Både vi som jobbar här och urvalsgruppen. Men det är lite av en etisk fråga
också. Hur ska man ro det i land. Att man väcker, att vad ska man ge folk en massa
hopp för? Sedan funderar jag på det så visar det sig att vi var inte överens om
nånting här borta och det var inte mitt bord utan ditt bord. Men jag hoppas att vi kan
överbrygga. Så förväntningarna är stora. Men å andra sidan så har vi faktiskt
tillgången tycker jag. För första gången som jag har jobbat med rehabilitering i alla
fall/… /Jag tycker ibland att det är väldigt oetiskt att deltagarna är med och får känna
gemenskap, att få bli behövd, att få vara en arbetskamrat som man kanske inte varit
på flera år/… /sedan ska det bara vara i några månader och sedan är det tack och
man ska tillbaks. Här är ju dom olika myndigheternas syn på deltagarna, den
personens syn, väldigt viktig. Vad man har för inriktning och att man förstår vad det
är för processer man sätter igång. Att man faktiskt satsar väldigt mycket. Inte bara av
myndighetens pengar och personalresurser och alltihop, utan energi från deltagaren.
Att man ser vad det är som byggs upp. Det är jag inte alltid säker på att man gör,
därför en del sitter så pass långt ifrån det hela. Det ska vi kunna diskutera i
urvalsgruppen.”

2.4.4 Sammanfattning av intervju med anställda på IRMA

De båda anställda uttryckte en öppenhet för att verksamheten och varje enskild
deltagare skulle få växa i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. De
tyckte också att verksamheten hade goda grundförutsättningar i och med
samverkansformen men att det samtidigt fanns en tröghet i samverkan. Trögheten
uppstod på grund av revirtänkande och svårigheter att ta till sig andra sätt att tänka.
Det yttrade sig i att representanter från de ansvariga myndigheterna ibland inte såg
det gemensamma ansvaret i konkreta fall, i det praktiska arbetet. Istället kretsade
diskussionen kring vem som har ansvar för de olika delarna.
En annan svårighet som de hade upptäckt, var att det är en förändrad
arbetsmarknad man ska arbeta mot. Dels med höga krav på arbetstagarna, dels att
anställningsformerna ofta är annorlunda än de vi vant oss vid. Tillsvidareanställning
är inte längre norm.
Deltagarna beskrevs som människor med dåligt självförtroende, med dålig tillit till sin
egen förmåga och ett svagt förtroende för myndigheter och personer som säger sig
vilja hjälpa dem. De har komplexa problem eftersom självförtroende, självtillit och
brist på förtroende blandas med olika medicinska, fysiska, psykiska och sociala
problem. De beskrevs samtidigt även som människor med en unik kunskap om sig



29

själva, potentiella utvecklingsmöjligheter och en vilja till förändring. De båda anställda
gav i intervjun uttryck för en stor empatisk förmåga och respekt för deltagarna. De
menade att om man inger hopp i människor får man inte svika dem. Respekten
måste finnas med även då tiden efter deltagandet på IRMA planeras.

2.4.5          Intervjuer med myndigheternas representanter

Representanterna från myndigheterna i urvalsgruppen (i fortsättningen kallad Rmu)
har jag intervjuat på telefon då det gick lättare att arrangera och jag bedömde att det
skulle vara tillräckligt. Jag hade färdiga frågor framför mig vid intervjutillfället(se
bilaga X). Någon hade på begäran fått frågorna faxade till sig innan telefonintervjun.

De förväntningar man hade i Rmu inför starten av Irma var att man med de samlade
kunskaperna från myndigheterna och att man med ett gemensamt mål,  skulle kunna
hjälpa människor att komma vidare. Likaså att möjligheterna att tänja på reglerna
skulle öka och att man skulle få kunskap om varandras verksamheter, synsätt och
arbetsmetoder.

Då 8 månader gått sedan IRMAs start, hade man förväntningar på att kunna tänja på
hela systemet med regler som hindrar människor från att få en anpassad och
intressant sysselsättning med en ersättning som de kan försörja sig på. Man menade
vidare att man kommit fram till ett andra steg då man måste få ihop platser för
arbetsträning, göra förfrågningar på arbetsplatser mm. Man tyckte också att
samarbetet överlag behöver öka kring vissa grupper, inte bara kring  deltagarna på
IRMA. Rmu hade under tiden ( tiden mellan mina intervjuer) tagit med en person till i
gruppen,  en person som arbetade på öppenvårdsmottagningen för vuxna med
psykiska problem. Han hade efter att ha varit med några gånger, sagt att några
deltagare på IRMA verkade ha svåra psykiska problem. Han upplevdes som ett
välkommet tillskott i gruppen eftersom man hade märkt att det saknades kompetens
att förstå och gå vidare med dessa deltagare.

De hinder som man de första 8 månaderna hade upplevt i arbetet med IRMA,  var att
det var svårt att hitta gemensamma rutiner och att få med sig övriga handläggare på
respektive myndighet. Det var också svårt att prioritera bland ärenden som togs upp i
urvalsgruppen för prövning. Det blev lätt så att man talade sig varm om "egna
ärenden"  eftersom man länge inte vetat hur man skulle gå vidare och därigenom
känt sig maktlös. Ett annat problem var att det ibland var svårt för personal att dra
gränser för individerna, att veta vilka krav man skulle ställa och få en uppfattning om
hur länge människor skulle delta. Man hade sett att en del deltagare löpte risk att
"fastna" på IRMA. IRMA behövde hitta en nivå som var lagom så att människor inte
vill stanna där för länge för de trivs för bra. Man menade att utanför IRMA ställs högre
krav på deltagarna. Hinder för verksamheten var även att få tid med projektet.
Representanter från Försäkringskassan och Landstinget hade av sin respektive
arbetsledning inte fått någon avlastning från sina tidigare arbetsuppgifter.
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Rmu beskrev deltagarna i IRMA så här:
- Många har psykiska problem
- Det är inte de lättaste vi jobbar med
- En del deltagare har mest fysiska funktionshinder- dem talar försäkringskassan

mest om
- En del deltagares sociala problem verkar vara stora- dem talar socialförvaltningen

mest om
- Deltagarna har komplexa problem
- Deltagarnas förhållande till arbetsmarknaden är oklar liksom vad deltagaren kan

och inte kan (gäller i mindre grad de som redan har sjukbidrag)
- Deltagarna behöver mixade grupper.  Många personer med likartade problem gör

gruppen ohanterlig och deltagare kan lätt bli lidande
- När det gäller deltagare med psykiska problem kan det vara svårt att säga vilket

som kom först; den psykiska instabiliteten, problem på arbetsmarknaden, sociala
problem eller fysiska hinder

Rmu ansåg att de enskilda deltagarna kan få hjälp på IRMA med att komma vidare
och slippa gå runt i de olika systemen. De kan få klarhet i och insikt om vilken
arbetsförmåga  de har. De får också detta dokumenterat och accepterat av samtliga
av de inblandade myndigheterna. Deltagarna kan även få hjälp med att se att det
finns sådant som de kan och är bra på och därigenom öka sitt självförtroende. Man
menade också att det finns möjligheter att komma på okonventionella vägar till
utslussning av deltagarna. Att deltagarna får stöd från myndigheterna och andra
samtidigt  ansåg Rmu vara en fördel.

På frågan om vad man inom projektet kunde göra för att öka deltagarnas möjligheter
till självförsörjning svarade Rmu:
- Det går att hitta genvägar till arbetsprövning, studier, projekt mm med ersättningar

som ligger över socialbidragsnivå.
- Man kan pröva sig igenom fysisk kapacitet, sociala funktioner, svårigheter och

möjligheter. Det mynnar ut i en sysselsättning i nivå med vad deltagaren klarar av
och inkomstbortfallet blir inte så stort som det ibland varit tidigare.

- Deltagarna har alla förutsättningar; tid, personal, de möts där de är och de får
tillgång till individuella lösningar.

De hinder för deltagarna som Rmu menade kunde finnas var att de är oattraktiva på
arbetsmarknaden och att arbetsgivare inte kan använda sig av deltagaren som
arbetskraft. Man menade också att det kunde vara svårt för en del att få en rimlig
inkomst under tiden som de arbetsprövar. Ett annat hinder man angav var sådant
som beror på deltagarna själva; att de inte törs släppa fram orsakerna till sina
problem, utan visar samma symptom som tidigare. T ex går undan, gömmer sig eller
stannar hemma.

De främsta fördelarna med samarbetet på IRMA ansåg RmU vara:
- De samlade resurserna
- Den samlade kompetensen
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- Lättare att hitta okonventionella lösningar
- Deltagarna behöver inte längre "ramla mellan stolarna"
- Någon tar ansvar för rehabiliteringen
- Deltagarens situation blev mindre förvirrad
- Det går inte längre att spela ut myndigheterna mot varandra
- Deltagarna kan få "breddade vyer"
- Det kan leda till att det blir lättare att hitta riktiga jobb till deltagarna.

2.4.6 Sammanfattning av intervjuer med myndigheternas representanter

Personalen är överlag entusiastisk och engagerad. Man ser goda möjligheter att
kunna hjälpa till att förbättra deltagarnas situation. De hinder man ser upplevs inte
som oövervinneliga. Det framgår att det finns ett revirtänkande som begränsar
möjligheterna men man är överens om att man i rehabiliteringsarbetet måste börja
där deltagaren är och sedan utgå därifrån. Flera tar upp svårigheter med att få
platser för arbetsträning som kan leda till jobb. En viss oro för att ersättningen vid
arbetsprövning inte ska vara tillräcklig, finns också.

3             ANALYS

I min analys av materialet som jag presenterat, vill jag försöka komma närmare en
förståelse för hur samverkan kan hjälpa människor som deltar i rehabilitering av det
slag som samverkansprojektet IRMA erbjuder. Jag har utgått från de centrala delar
som de intervjuade deltagarna talar om i sina berättelser.

Jag har inte haft ambitionen att heltäckande analysera mitt problemområde eller mitt
empiriska material. Jag vill inte heller hävda att det inte finns andra sätt att se på det
som kan anses vara mer intressanta. Inom de ramar och med den tid och de resurser
som stod mig till buds, har jag försökt bidra till en förståelse. Mitt perspektiv har jag
valt för att jag tycker det ger en bild av den helhet som man behöver se för att förstå
de samband som utgör deltagarnas verklighet.

3.1 Styrka och svagheter i samverkan.

Deltagarnas bakgrund ger en förförståelse av deras psykosociala system.
Urvalsgruppen, inklusive de båda anställda på IRMA, tar upp att det är viktigt att
börja rehabiliteringen utifrån den enskilde deltagarens utgångsläge, ”där den är”.
Deltagarnas berättelser om sig själva byggs upp på deras uppväxttid och bakgrund.
Några vet själva med sig att det finns spår från barndomen som i olika omfattning
påverkar deras möjligheter att utvecklas. I Burenius & Karlssons (1984)
systemteoretiska modell betonas vikten av att ta hänsyn till den enskildes livshistoria
i den mån den uppfattas och upplevs som relevant i den aktuella livssituationen (sid
37). Vad den enskilde kan behöva hjälp med är att tydliggöra. Vad står olika
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beteenden och handlingar för, som av omgivningen och/eller den enskilde själv,
upplevs som störande eller obegripliga? Vad vill den enskilde uppnå eller visa? Hur
uppfattas det av omgivningen? Vad uppnås?
De svårigheter som den enskilde har,  kan vara så omfattande att man inom ramen
för ett samverkansprojekt inte kan lösa dem. Vilket i sin tur kan medföra att den
enskilde deltagaren inte heller kommer att gå vidare i projektet. Istället kanske terapi,
behandling eller annat måste komma först. Även de deltagare i projektet, som har
denna problematik, behöver känna sig respekterade och inte lämnade i sticket. De
som i intervjuerna säger att de inte förväntar sig hjälp i IRMA eller har stora problem
de inte förväntar sig få hjälp med, uttrycker en egen maktlöshet inför dessa frågor.
För att förstå hur man ska kunna arbeta med dessa frågor har jag försökt visa på hur
flera olika delar av verksamheten påverkar varandra.
Det framstår som viktigt att diskutera i de fora där man utformar ramarna för
verksamheten, hur dessa ramar ska se ut. Viken typ av svårigheter och problem ska
man arbeta med inom ramen för verksamheten? Vika andra resurser finns det att
hänvisa till? Ska man hänvisa den enskilde till annan hjälp eller ska IRMA vara med
initialt för att se att det fungerar och försäkra sig om att den enskilde inte känner sig
lämnad i sticket? De som arbetar i verksamheten behöver ha en så klar och praktiskt
användbar ram som möjligt att arbeta inom. De har ju även ansvar för flera deltagare
samtidigt. En deltagare med svåra och djupa problem som yttrar sig på ett sätt som
stör övriga deltagare,  kan ta hela arbetskraften i anspråk.

De båda anställda uttrycker att representanterna från myndigheterna i urvalsgruppen
(kallad Rmu) har börjat gå in i sina respektive myndighets revir. Det kan vara ett
tecken på maktlöshet; de konkreta frågor kring en deltagare, som diskuteras i
urvalsgruppen, kan kännas så stora, komplexa och olösbara, att man går in i sin
respektive myndighetsroll för att slippa den obehagliga känslan av maktlöshet.

Jag skriver i min inledning om de intentioner som uttrycks i socialtjänstlagens § 7 a.
Där uttrycks bl a  att ”förnyelsearbetet inom den offentliga sektorn bör ha som mål att
överbrygga sektorsgränser som verkar hämmande på möjligheterna att bedriva en
framgångsrik välfärdspolitik". Jag skriver i inledningen också om hur socialstyrelsen
ser på samverkan i ”Socialstyrelsen följer upp och utvärderar” (1998:8). ” Den
organisatoriska och professionella sektoriseringen har inneburit demokrati- och
effektiviseringsproblem /… / De sektoriserade organisationerna i stat, kommun och
landsting har svårt att möta de sammansatta behov och problem som många
människor har.” I min presentation av samverkansprojektet IRMA tar jag upp den
beskrivning av projektet som samverkansgruppen gjort. Den har antagits av samtliga
berörda myndigheter. Det har tagits erforderliga beslut i styrelser, nämnder och den
har godkänts av chefer. Man beskriver att ett av syftena med IRMA är ”- att
effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens.”
Jag vill här visa på att tillsynsmyndigheterna (som ska följa upp regeringens
intentioner och rapportera), liksom lagstiftningen i socialtjänstlagen och
myndigheternas syfte med IRMA; inte utgör hinder för urvalsgruppen i IRMA att
arbeta med att lösa sina revirproblem. Det ges istället möjligheter.
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Den samlade kompetensen, de samlade myndigheternas resurser och deltagarnas
möjligheter, ska ge samverkansprojektet dess styrka. Detta uttrycks på olika sätt i
mitt material:

- I presentationen av IRMA; att man gemensamt ska kunna göra korrekta
bedömningar och att kunna effektivisera resurser och kompetens; man betonar
även deltagarnas möjligheter i IRMAs mål med deltagarna.

- I intervjuer med deltagarna; flera av dem har förhoppningar om att få hjälp på ett
sätt som ska ge dem möjlighet att gå vidare.

- I bakgrund och presentation av dem som arbetar med IRMA; det finns ett flerårigt
fungerande samarbete att bygga vidare på; personalen har kompetens och
erfarenheter inom sitt område.

- I intervju med dem som är anställda på IRMA; att samverkan kan ge deltagarna
möjligheter till utbildning, arbetsträning och inkomster som annars är svårt att få.

- I intervjuer med Rmu; man förväntade sig att de samlade kunskaperna och ett
gemensamt mål skulle kunna hjälpa deltagarna att komma vidare; man
förväntade sig också att med gemensam kraft kunna förändra system som idag
hindrar deltagarna från att komma vidare.

Ett hinder för att arbeta med frågor kring revirtänkande kan vara att man inte har gett
dem i Rmu möjlighet att avsätta tillräcklig tid för arbetet i IRMA. Ett annat hinder kan
vara bristen på ett gemensamt utgångsläge, en gemensam metod eller ett
gemensamt synsätt. Man har haft ambitionen att samtliga i urvalsgruppen skulle
utbilda sig inom området lösningsfokuserad metod. Försäkringskassan och
landstinget berättade att de inte deltagit i utbildningen på grund av att andra
arbetsuppgifter måste prioriteras.

Fyra av de sex intervjuade deltagarna uttryckte hur deras låga inkomster på olika
sätt,  påverkar deras deltagande på IRMA negativt. Hur de upplever sin ekonomiska
situation är en del av deras psykosociala verklighet. De själva tycker att det är
besvärande och några uttrycker att de hellre skulle vilja lägga den energin som går åt
till ekonomiska problem, på sin rehabilitering. Jag kan i det materialet jag har
sammanställt,  inte se att det skulle finnas hinder för att ge deltagarna en ersättning
på en nivå som skulle göra deras deltagande lättare. I projektbeskrivningen skriver
man att deltagarna ska behålla den ersättning de hade då de skrevs in på IRMA.
Ersättningens nivå diskuteras däremot inte.

3.2 Deltagarnas uppfattning av sig själva och sin egen roll

Enligt det systemteoretiska sättet att betrakta verkligheten är en människas bakgrund
och erfarenheter något som har betydelse för hur den agerar, dess interaktion med
andra människor och hur den hanterar olika situationer. Det kan därför vara viktigt att
se vad deltagarna har med sig när de deltar i IRMA.
Som jag nämnt i föregående avsnitt framgår av deltagarintervjuerna att några
deltagare hade uppfattningen om sig själva att upplevelser under deras uppväxt hade
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påverkat dem på ett sätt som gjorde det svårt för dem att hantera sin nuvarande
situation. Två av dem svarade också att anledningen till att de var på IRMA var att de
var deprimerade. Den ena var på IRMA för att komma ur depressionen och bryta sin
isolering. Den andra sade sig bara vara där på grund av sin depression.  Någon sade
sig vara på IRMA för försäkringskassans skull. Andra hade mer sikte på vad
verksamheten kunde hjälpa dem att uppnå framåt i tiden.
Människor som på olika sätt är upptagna av psykiska problem, kriser, ekonomiska
problem, bekymmer för närstående eller annat, behöver bemötas utifrån att det är
just det som upptar en stor del av deras tillvaro. Om de utifrån ett sådant bemötande
kan bryta sina egna tankegångar kring problemet så kan interaktionen leda till en
rörelse inom den enskilde. Rörelsen kan i sin tur utvecklas till att gå i någon riktning,
vilket innebär en förändring.
Inom de ramar som anges för IRMAs verksamhet finns utrymme för att börja
deltagarnas rehabilitering med att försöka förstå var de är och deras egen upplevelse
av sin nuvarande situation. De som arbetar på IRMA talar också i intervjuerna om
vikten av detta förhållningssätt. Vad som blir problematiskt är om deltagaren inte
förmår sätta sina tankar i rörelse på ett sätt som leder till förändring. D v s när IRMA
upptäcker sin begränsning. Detta uttrycks också i intervjuerna med Rmu där en
representant säger att deltagarna själva kan vara ett hinder i verksamheten.
Deltagaren som sade att den var på IRMA för att försäkringskassan skulle få som de
ville, är samma som i avsnittet om förväntningar berättar om sin mångåriga kamp.
Det är troligt att det ibland kommer människor med liknande erfarenheter till
samverkansprojekt som IRMA, eftersom det ska fånga upp människor som hamnat
”mellan stolarna”. Frågan är om man då ska ta upp de lösningar som deltagaren
anser har funnits tidigare, för att se om myndigheternas samverkan ger en ny
möjlighet. Av intervjun framgår att deltagaren haft ambitioner att komma igång med
utbildning och arbete men att försäkringskassan inte var villig att satsa. De ville
bevilja en halvtidspension. Jag menar att utifrån syftet med IRMA, så som det
framgår av presentationen, så bör frågan tas upp och man kan diskutera möjligheten
att hjälpa deltagaren till eget arbete. Om deltagaren känner att den tas på allvar och
blir respektfullt bemött kan också bitterheten och besvikelsen lätta. Det kan sedan
resultera i att deltagaren kan lämna sina dåliga erfarenheter bakom sig och gå
vidare. Kanske med samma resultat vad gäller t ex pension, men med en
rehabilitering bakom sig som gett deltagaren bättre förutsättningar.

3.3 Personalens beskrivning av deltagarna på IRMA

Personalens beskrivningar av deltagarna är till stor del problemorienterade. Det
gäller framför allt Rmu:s beskrivningar. De båda anställda talar däremot om
deltagarnas resurser när de beskriver sitt sätt att arbeta med att öka deltagarnas
ansvarstagande och motivation. Att deltagarna har en vilja och en unik kunskap om
sig själva, som om de möts på ett lyhört och respektfullt sätt,  kommer fram och
gestaltar hur arbetet sedan ska fortskrida. Enligt systemteoretiskt sätt att se så
kommunicerar personalen ett budskap till deltagarna. Ett budskap som även
innehåller information om deltagaren själv (Burenius&Karlsson sid 38) Då personalen
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till en övervägande del talar med deltagaren om de problem som finns istället för att
lyfta fram det som deltagaren kan och har klarat av, trots sin ofta svåra situation, så
ökar det deltagarens brist på självtillit. Självtillit (jag har förmåga) och självförtroende
(jag kan) är något som de båda anställda tycker att deltagarna har för lite av. De
beskriver också hur de tänker sig att arbetet ska utformas för att öka deltagarnas
självtillit och självförtroende.

Enligt socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1998:8)
ansåg tillfrågade chefer att samverkan skapar vinster för den enskilde genom att ge
den möjligheter att ta egna initiativ. Jag menar att möjligheterna att ta egna initiativ
ökar i takt med ökat självförtroende och ökad självtillit.

Socialstyrelsen talar också om demokratiproblemet som handlar om brukares
delaktighet och inflytande (ibid.) Delaktighet menar jag, kan sägas vara när man är
intresserad och känner att man själv är med, att det handlar om något som angår en
själv. Inflytande är när man ges tillfälle att visa sitt intresse och sina åsikter och det
finns möjligheter att påverka. För att få inflytande krävs att man tar egna initiativ.

På det sätt jag beskriver ovan kan man se hur olika delar av verksamheten påverkar
och är beroende av varandra. Jag vill också visa på att man med det
systemteoretiska perspektivet kan se hur arbetet med att hjälpa en enskild människa
hänger ihop med den demokratiska processen. Man kan här tala om verklig
närdemokrati.

3.4 Intentioner och förväntningar hos deltagare och personal

Två av deltagarna hade inte något uttalat eget syfte med att delta i IRMA. De
förväntade sig mest att få ett slut på myndigheternas rehabiliterande så de kunde
fortsätta sina liv efter egen förmåga. Anledningen till att de trots det deltog var mest
att de ville att det skulle bli klart vilken ersättning de var berättigade till.
En deltagare ville på IRMA pröva vad den utifrån sitt fysiska handikapp kan utföra för
arbete.
Några av deltagarnas intentioner var att kunna uppnå förändringar som kunde leda
till att de kan delta i arbetslivet. För att komma dit behövde de hjälp med att uppnå en
psykosocial eller psykisk stabilitet.

Personalens intentioner var att utifrån gemensamma förutsättningar med
gemensamma mål, samlade resurser och samlad kompetens kunna hjälpa
människor att komma vidare. Att människor skulle slippa gå runt i systemen. Man
menade att man med gemensam kraft skulle kunna tänja på systemen och kunna få
bort de hinder som gör det omöjligt eller svårt att komma vidare.

De intentioner och förväntningar som deltagarna ger uttryck för,  är personliga.
Personalens intentioner är att kunna förändra vissa förutsättningar de har i sitt arbete
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eftersom de förutsättningar de har idag, inom sin respektive myndighet,  inte medger
att de ger deltagarna adekvat hjälp.

Utifrån ett systemteoretiskt synsätt undrar jag; Kan deltagarnas personliga intentioner
och det som personalen vill med verksamheten komma i konflikt med huvudmännens
intentioner?

Jag menar att idag kan personalens intentioner mycket väl uppnås samtidigt som
deltagarnas intentioner kan leda till de förändringar de önskar. Men verksamheten
kan utvecklas på samma sätt som myndigheterna tidigare har utvecklats mot
organisatorisk och professionell sektorisering. Idag är IRMA en ny organisation, en
slags försöksverksamhet, ett projekt. Men IRMAS existens är beroende av huvudmän
vars organisationer är hierarkiskt uppbyggda. I presentationen av IRMA beskriver jag
hur huvudmännen formulerat sina mål med IRMA. De vill bl a ”hitta ett gemensamt
bedömningsinstrument som är godtagbart utifrån varje myndighets regelverk”.
Personalen säger i intervjuerna att de vill tänja på dessa regelverk/system.

3.5 Viken hjälp erbjuds och ges?

Den hjälp deltagarna säger att de vill ha på IRMA, speglar deras uppfattning av sin
nuvarande situation och hänger också ihop med om de anser att uppväxten påverkar
situationen negativt. De som känner sig hindrade i sin förmåga att gå vidare säger att
de behöver hjälp med att strukturera sin situation, se hindren, hitta möjligheter och att
sätta upp realistiska mål och delmål. Några hade redan genom att börja på IRMA sett
att vissa delmål uppnåtts. Som t ex att bryta isolering, känna sig nyttig och få struktur
i vardagen.

De båda anställda på IRMA sa att hos deltagarna fanns generellt inte några hinder
för att de skulle kunna åstadkomma en förändring av sin livssituation på ett sätt som
IRMA bedömer är det som går att uppnå utifrån varje deltagares förmåga. De
menade också att det i IRMA fanns resurser att hjälpa deltagarna att komma dit. Det
som var det svåra var att hitta adekvat arbetsträning, arbete och möjligheter för
deltagaren att efter IRMA leva ett fortsatt liv med god livskvalitet.

Rmu var mer rationella när de berättade vad de tycker att IRMA kunde ge deltagarna
för hjälp. De pratade om deltagarnas tid på IRMA och inte om hur deltagarna kan
komma att uppleva utslussningen och tiden efter IRMA. Däremot talade de om att
IRMA  kan hitta okonventionella vägar för utslussning.

Av presentationen av IRMA  framgår att ett av IRMAs mål med deltagarna är att man
vill höja deras livskvalitet. Det framgår däremot inte om det bara gäller under tiden på
IRMA eller om man även vill försöka att arbeta på ett sätt som ger möjligheter att
efter IRMA bibehålla livskvaliteten. Att falla tillbaka i en känsla av isolering, att inte
vara till någon nytta och att ha en ostrukturerad vardag skulle kunna resultera i att
den enskilde efter en tid var tillbaka i en situation som liknar den före IRMA.
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4 SLUTDISKUSSION

Syftet med min studie har varit att förstå något om hur människors behov av
rehabilitering till arbete och försörjning, kan tillgodoses genom samverkan mellan
institutioner. För att först förstå vilka behov som brukarna/deltagarna har, lät jag dem
berätta om sig själva och sina behov. Utifrån de centrala delarna av dessa intervjuer
har jag sedan i min analys belyst de olika delarna av samverkansprojektet IRMA i
Vimmerby, som kan ha samband med deltagarnas behov. Sambanden gav en
helhetsbild som gör det lättare att förstå hur behoven kan tillgodoses.

Deltagarna har med sig sitt psykosociala system då de deltar i rehabiliteringen.
Samtliga i personalen är överens om att deltagarna ska bemötas utifrån den de är
och att rehabiliteringen ska börja där de är. Det är utgångsläget från vilket en
förändring ska ske. Deltagaren ska sedan bygga upp en tillit till sig själv och
förtroende för IRMA. Då krävs det att det går att lita på den hjälp som utlovats, hela
vägen tills rehabiliteringen är färdig. För att kunna lova och hålla, behöver personalen
veta när deras ansvar upphör, vilka resurser som finns att tillgå och hur
utslussningen ska ske. Det krävs också att personalen som arbetar med
rehabiliteringen avgränsar sitt ansvar för deltagaren, på ett sätt som inte motsäger
varandra. D v s att man undviker revirtänkande. Det finns annars en risk föra att
deltagaren återigen börjar bollas runt, vilket inte stärker deltagarens resurser utan
snarare blir ännu ett misslyckande.
Ett sätt att motverka revirtänkande och stärka det gemensamma
rehabiliteringsansvaret, är att utgå från en metod som hjälper personalen att fokusera
sitt arbete på deltagarnas behov. För att arbeta fram en gemensam metod och för att
få en väl fungerande  samverkan i verksamheten, krävs arbetstid. De arbetsgivare
som inte gett sina representanter i IRMAs urvalsgrupp någon avlastning av ordinarie
arbetsuppgifter har kanske en föreställning om att arbetstagarna har så mycket
arbetstid över? Frågan hade kanske inte diskuterats färdigt innan man beslutade sig
för att vara med i samverkansprojektet? Jag har svårt att föreställa mig att man kan
arbeta med människor på ett respektfullt och demokratiskt sätt utan att det påverkas
negativt av om man i sin egen organisation behandlas respektlöst och odemokratiskt.

IRMAs personal sade i intervjuerna att deltagarnas egna resurser skulle stärkas
genom rehabiliteringen. För den processens utveckling fanns det ekonomiska hinder
för några av deltagarna, enligt dem själva. De beskrev att bristen på pengar fått dem
att må dåligt och hindrat dem från att må bra. Vad jag har kommit fram till i min studie
så fanns det inget hinder för att det skulle kunna åtgärdas.

En annan fråga som jag belyser i min analys är huruvida IRMA ska utföra
beställningsarbete. Om en deltagare remitteras till IRMA och remitterande myndighet
vill att syftet ska vara att komma fram till t ex sjukpension, är det då IRMAs  uppdrag
att verkställa det? Eller står det övergripande uppdraget att rehabilitera till arbete,
sysselsättning och försörjning, "högre"? Hur och i vilken omfattning ska IRMAs
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resurser tas i anspråk? Utifrån de förutsättningar som redogörs för i min studie, har
IRMA goda resurser och kvalificerad personal för att ge deltagarna möjlighet att
förbättra sin livskvalitet. Flera av deltagarna har också förhoppningar om att bli
hjälpta i den riktningen. Ambitionerna hos personalen är höga när det gäller att hjälpa
deltagarna. Man ser goda möjligheter att genom samverkan få tillgång till kompetens,
resurser och kraft att förändra.

Det man på IRMA även har möjligheter till är att stärka deltagarnas förutsättningar att
delta i den demokratiska processen. Det verkar också vara lagstiftarnas intentioner,
liksom myndigheternas och personalens. I Socialstyrelsen följer upp och utvärderar
(1998:8) menar man "att åstadkomma lösningar som för organisationen ökar
produktiviteten och i flera fall också specialiseringen, är inte alltid förenligt med de
behov som personer med sammansatta behov har." Jag menar att IRMA behövs
som något nytt, eget. Inte som fyra myndigheter på samma  plats. Då man på IRMA
vill använda sig av bedömningsinstrument som "är godtagbart utifrån varje
myndighets regelverk" ser jag det som att hålla fast vid specialiseringen. Vilket också
kan motverka IRMAS mål med deltagarna. Om myndigheternas regelverk skulle
komma att få styra IRMA i en större omfattning, ser jag att risken finns för att det
skulle kunna utvecklas till en institution som gör att människor som man idag vill
hjälpa, inte längre "passar in".

Det framgår av min studie att det för de båda anställda på IRMA var viktigt vad och
på vilket sätt, utslussningen av deltagarna sker. Det kvarstår att se hur IRMA kan
förändra förutsättningarna för sina deltagare på ett sådant sätt att de efter
rehabiliteringen kan behålla en god livskvalitet.
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40

5.4 Bilagor

5.4.1 Frågestöd vid deltagarintervju BILAGA 1

Namn? Ålder? Sambo/gift/ensamstående/barn?

Jag skulle vilja höra dig berätta lite om din uppväxt. Var?

Viktiga vuxna under uppväxttiden?

När flyttade du hemifrån?

Vad flyttade du till?

Hur upplevde du det att flytta hemifrån?

Arbete, studier, annat då du flyttade?

Har du haft arbete tidigare?

Med vad har du arbetat?

Hur länge?

Innan Irma, var du då sjukskriven, hade sjukbidrag, var i
arbetsmarknadsåtgärder….eller?

Berätta om dina erfarenheter.

Vad är anledningen till ditt deltagande i IRMA enligt din uppfattning?

Kommer du ihåg vilka förväntningar du hade på IRMA innan du började?

Kan du berätta för mig om vad  du vill få ut av din tid på IRMA?

Vad skulle du vilja ha för sysselsättning ?

Viken hjälp behöver du för att kunna komma närmare ditt mål?

På vilket sätt kan IRMA hjälpa dig ?

Vad kan du själv göra?

Tror du att du kommer att vara närmare ditt mål när IRMA är slut för din del?
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5.4.2 Frågestöd vid intervju med personal på IRMA BILAGA 2

Vilka förväntningar hade ni på projekt IRMA när ni startade?

Ser förväntningarna annorlunda ut nu och i så fall på vilket sätt?

Hur vill ni beskriva deltagarna?

På vilket sätt arbetar ni för att öka deltagarnas egna ansvarstagande och motivation?

Hur kan ni hjälpa den enskilde deltagarens förmåga att hantera sin situation bättre?

Kan ni beskriva hur ni jobbar med att öka deltagarnas självförtroende under tiden på
IRMA.

Vilka möjligheter och hinder finns inom projektet för att öka deltagarnas möjligheter
till självförsörjning?

Vilka fördelar ser ni för deltagarna med att myndigheterna samverkar på det sättet
som ni gör i IRMA?

Beskriv på vilket sätt samverkan fungerar.

Beskriv på vilket sätt samverkan inte fungerar.
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