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Ansökan om medel från Finnvedens Samordningsförbund 
Inledning och bakgrund:  

Då samverkansinsatser på arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet från flera håll i samhället 

framhålls som viktigt blir samordningsförbundens insatser mycket relevanta att studera. Forskningen 

visar att det kan finnas ett samband mellan brukarens upplevelse av en insats och insatsen 

effektivitet. Om brukaren upplever positiva effekter kan det ha en inverkan på de faktiska effekterna. 

Nöjda brukare kan ha påverkan på de långsiktiga resultaten. Därför blir det också av 

samhällsekonomiskt intresse att undersöka brukarupplevelser. Det finns med andra ord ett stort 

behov av att utveckla kunskaperna om hur myndighetssamverkan påverkar individens process i 

rehabilitering. Arenasamverkan är också en samverkansform som fler önskar utveckla, detta lyftes 

bland annat på SKL:s webbinarium om nollplacerade personer i januari 2018.  

Värnamo kommun har ett intresse i att utveckla arbete med myndighetssamverkan tillsammans med 

samordningsförbundet. Värnamo kommun ansöker härmed om medel från samordningsförbundet 

för ett forskningsprojekt, där en undersökning av Arenasamverkan ska ingå som en del. Ansökan om 

medel avser delfinansiering en ”kommundoktorand” anställd av Värnamo kommun. Projektets totala 

slutmål är två vetenskapliga artiklar inom social välfärd varav den första artikeln syftar till att 

undersöka Arenasamverkan och dess processer ur ett vetenskapligt perspektiv.  

Vinster för samordningsförbundet vid bifall av ansökan:  

Forskning ger ny kunskap och möjlighet att växa. Genom att finansiera forskning om Arenasamverkan 

erhålls vetenskaplig kunskap om en verksamhet som är finansierad av ett samordningsförbund. 

Eventuella framtida utvecklingsbehov synliggörs. Forskningen kan också användas som underlag för 

verksamhetsutveckling samt även för fortsatt spridning av metoden med Arenagrupper på nationellt 

plan. Konkret kommer samordningsförbundet att erhålla:  

• Kunskap om utfall för brukarna  

• Ökad kunskap om Arenasamverkans betydelse för parterna  

• Kunskap om praxis i Arenagrupperna 

• Undersökning genomgång/schematisering av ärenden under en längre tidsperiod 

• Kartläggning av samsyn/brist på samsyn bland Arenaparternas representanter 

Forskare som genomför undersökningen kommer att finnas till hands för samordningsförbundet i 

fortsatt och framtida utveckling av Arenagrupperna. Forskaren åtar sig också att presentera en 

delredovisning av resultaten till mars 2019, samt att till arenasamverkans styrgrupp återkoppla 

relevant forskningsdata vid 2 tillfällen per termin. 

Slutsatserna i artikeln kan användas som ett komplement till den genomlysning av Arenasamverkan, 

som den av förbundet, nyligen anställda processledaren ska genomföra. Att veta hur insatserna som 

erbjuds upplevs av brukarna själva är ytterligare en aspekt av att kunna utveckla en insats. En 

vetenskaplig undersökning lämnar också alltid i slutsatsen förslag på fördjupade frågeställningar och 

ytterligare relevanta undersökningsområden, som processledaren kan använda sig av i 

utvecklingsarbetet. 

Forskningsresultaten av projektet i stort är en del i att Värnamo kommun vill fortsätta vara en 

kommun i framkant, som arbetar med avancerad kompetensutveckling för att kunna ge sina 

medborgare stödinsatser från socialförvaltningen av den högsta kvalitén och som är baserad på 

forskning och evidens. Då målgruppen för Arenasamverkan är individer som har fler än en 

myndighetskontakt ser kommunen det som mycket relevant att inkludera Samordningsförbundet 
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som en del av projektet och även kunna studera hur medborgarna upplever de insatser som 

anordnas i samverkan.  

Kostnader:   

Kommunen ansöker om lönekostnader för 1 person under 1 år á 35000/mån (inkl. sociala avgifter 32 

%) = 554 000kr. Projektet påbörjas i augusti 2018, vilket ger en kostnad på 231 000kr under 2018 och 

323 000kr under 2019.  

Forskningsprojektet i sin helhet ska slutligen rendera en licentiatexamen för kommundoktoranden, 

som innebär två års forskning på heltid. En vetenskaplig artikel är omfattande och kan i enkelhet 

beskrivas som en fjärdedels doktorsavhandling. Förutom artikeln som finansieras av 

Samordningsförbundet kommer projektet även innefatta en artikel rörande psykisk ohälsa och 

fattigdom inom kommunal aktivering. För denna artikel kommer Värnamo kommun stå som garant 

för finansieringen av forskarlönen till Linnéuniversitetet under förutsättning att man löpande under 

projektet söker externa forskningsmedel.   
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Bilaga – Områden, sammanhang och teoretisk ram i en eventuell framtida 

undersökning av Arenagrupperna 
Aktuell forskning visar att ansvarsfördelningen mellan kommun och stat inom 

arbetsmarknadspolitiken är otydlig. Rickard Ulmestig och Alexandru Panican visar i en undersökning 

från 2017 att styrningen inom arbetsmarknadspolitiken är vag och resulterar i överlappning mellan 

kommunala och statliga insatser. Människor riskerar också på så vis att falla mellan stolarna.1 

Även i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande från 2017 fastslås att gränserna mellan det 

kommunala och det statliga uppdraget är oklart när det gäller att stödja individer till självförsörjning.2 

Sveriges Kommuner och Landsting har också i sin tur lyft behovet av att arbetssätten och samverkan 

för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst förbättras och att ”nollklassades” 

möjligheter till stöd och rehabilitering behöver utvecklas.3 

Exempel på möjliga frågeställningar ur brukarperspektiv – inflytande och delaktighet 
Arenasamverkan inom samordningsförbundet Finnveden är med anledning av ovanstående en viktig 

verksamhet att följa. Då forskning är processorienterat och på många sätt drivs och utvecklas under 

tid finns inga möjligheter att fastställa färdiga frågeställningar. I dagsläget finns dock möjlighet att 

presentera vilken inriktning som forskningen kommer att anta. I den kontext som ofta fokuserar på 

hur utfallet av samverkan påverkar myndigheters arbete, kan en undersökning av ARENA-grupperna 

och brukarna som lyfts där ge ny kunskap om hur brukarna själva upplever samverkan. Som nämnts i 

ansökans inledning finns samhällsekonomiska vinster med att undersöka brukarupplevelser. Förutom 

det ger undersökningar av brukarupplevelser en kvalitetssäkring av syftet med Arenasamverkan som 

är att stötta personer som är i behov av rehabiliterande insatser att uppnå eller förbättra sin förmåga 

att arbeta. 

- Vad blir effekterna för brukaren av Arenasamverkan? 

- Vad är brukarnas upplevelse av utfallet av Arenasamverkan?  

- Hur delaktiga är brukarna i ”sin” frågeställning? 

- Vilket inflytande har brukaren när ett Arena-ärende lyfts? 

- Skiljer sig handläggarens uppfattning från brukarens? För vem görs skillnad?  

Exempel på möjliga frågeställningar på tema: Ansvarsfördelning, logiker och gränser 
Ytterligare en tänkbar ingång i en vetenskaplig undersökning av Arenasamverkan syftar till att 

undersöka ansvarsfördelning, logiker4 och gränser mellan parterna i Arenagrupperna. Möjligheten att 

studera gränser och logiker mellan fler parter än enbart Arbetsförmedling och kommun blir möjlig i 

Arenagrupperna.  

Inom Arena lyfts också de grupper av brukare som anses ha en svår och sammansatt problematik 

vilket i sin tur också aktualiserar komplexiteten i begreppet ”att stå till arbetsmarknadens 

förfogande” som används frekvent. 

- Vilka kategorier av ärenden initieras? 

                                                             
1 Lokal arbetsmarknadspolitik – Vem gör vad, hur och för vem? Panican och Ulmestig, Rapportserie i socialt 
arbete 2017. 
2 Vägledning för framtidens arbetsmarknad, SOU 2017:82, sid. 239.  
3 Viljeinriktning om samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin 
arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. SKL, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 2016.  
4 Logiker, definierade av Friedland och Alford (1985, 1991) är kunskapsanspråk som medvetet eller omedvetet 
används för att hantera en verklighet. Logiker kan skilja sig åt mellan olika organisationer. Organisationer kan 
använda sig av logiker för att legitimera sina beslut.  



Inledande beskrivning  
Forskningsprojekt – Arenasamverkan i Jönköpings län  

4 
 

- Praxis för ansvarsfördelning? 

- Vilka logiker används vid ansvarsfördelning i ärenden på Arenamöten? 

- Hur kan dynamiken mellan konkurrerande logiker beskrivas och analyseras? 

Vetenskaplig metod för undersökningen:  
Kvantitativt – Schematisering av kategorier av ärenden – Kön, ålder, ersättningsform, utfall, 

frågeställningar, ansvarsfördelning i relation till ersättningsform osv. Kvalitativt – Intervjuer med 

parternas representanter, deltagande på Arenamöten? 

För att undersökningen ska kunna genomföras krävs att forskaren ges tillgång till protokoll och annan 

dokumentation rörande Arena-grupperna. Arbetsbelastning inom organisationerna beräknas 

innebära att man inom verksamheterna bistår forskaren med sådant material, samt att eventuellt 

delta i intervjuer om sådana anses bli nödvändiga för slutsatserna. Med förbehåll att forskaren ges 

tillgång till information om vilka brukarna är, kommer forskaren också att utföra arbetet med att 

skicka ut förfrågningar om deltagande i intervjuer, eventuella enkäter osv. Forskaren behöver få 

möjlighet att närvara på Arenamöten som observatör.  

Innan undersökningen påbörjas kommer ansökan om tillstånd skickas till Regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping. Etikprövning är lagstadgad för all forskning som rör studier där 

brukare är medverkande.  Etisk prövning genomförs innan en undersökning påbörjas och ingår inte i 

tidsramen för undersökningens genomförande.   

Forskningsprojektet har utformats i samarbete mellan Medborgarförvaltningen i Värnamo kommun 

och rektor för forskarutbildningen inom social välfärd vid Linnéuniversitet, Rickard Ulmestig.  


