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I maj 2018 formulerades ett uppdrag att utvärdera Arenagrupperna i GGVV. Parallellt med 

utvärderingen skulle också material samlas in för ett forskningsprojekt som skulle bedrivas vid 

Linnéuniversitetet i samarbete med Värnamo Kommun. Denna skriftliga avrapportering är en del av 

uppdragets slutprodukt. Rapporten är disponerad i fyra huvudkapitel som vart och ett redogör för 

uppdragets fyra målsättningar som i korthet innebar ökad kunskap om praxis i grupperna, ökad 

kunskaper om utfall för brukarna, ökade kunskap om brukarnas delaktighet och upplevelse samt 

framtida utvecklingsmöjligheter för Arenagrupperna.  

Förutom rapporten har också två samlingar/workshops genomförts där handläggare i 

Arenagrupperna har getts möjlighet att samtala om utvärderingens resultat och även lämna 

synpunkter som ansetts viktiga att ta i beaktande för undertecknad inför avrapporteringen. 

Slutsatserna i rapporten bygger på 13 st. deltagande observationer av möten, transkriberingar av ca 

25 timmars mötesinspelningar samt även 10 st. intervjuer med brukare som varit aktuella för Arena. 

Observationerna har fördelats så jämt som möjligt mellan de fyra Arenagrupperna. Intervjuerna har 

dock en viss övervikt mot ärenden från Värnamo och Gislaved, men även brukare från Gnosjö och 

Vaggeryd har intervjuats, dock inte i samma utsträckning. Detta är uteslutande på grund av brist på 

ärenden och informanter som samtyckt till intervju.  

Inför avrapporteringen kommer undertecknad finnas tillgänglig för att besvara frågor och ytterligare 

redogöra för resultaten om uppdragsgivaren önskar.  

 

Sara Arlesten  

Värnamo 2019-11-23 
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Inledning  
Arenasamverkan är en samverkansform för handläggare/motsvarande som möts 6-8ggr per år i 

Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd respektive Värnamo. I gruppen ingår representanter från 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län (rehabkoordinatorer) och berörd 

kommuns verksamheter från försörjningsstöd, arbetsmarknad och 

funktionshinder. Samarbetsformen har funnits i många år. Grupperna leds av Styrgrupp Arena i 

GGVV med stöd av Finnvedens samordningsförbund. Mer information finns på förbundets hemsida 

www.finsamjonkopingslan.se/finnveden/aktiviteter. 

Det blir lätt att olika aktörer i ett samverkansforum har skiftande förväntningar på vad som ska 

utföras inom verksamheten, detta kan i sin tur också påverka också uppfattningen om hur syftet 

uppnås. Inledningsvis är det därför värdefullt att ta därför avstamp i den överenskommelse om 

Arenasamverkan som samordningsförbundets medlemmar har undertecknat. I överenskommelsen 

fastlås att:  

Vid Lokala Arenagruppens möten kan dels allmänna frågor, dels individärenden diskuteras.  

Syftet med att ta upp allmänna frågor ska vara att öka kunskapen om och förståelsen för 

varandras verksamheter och förutsättningar. Syftet med att ta upp individärenden ska vara att 

komma fram till hur de berörda organisationerna på bästa sätt ska hjälpa individen till hållbara 

lösningar som innebär att hen slipper rundgång och får ökade förutsättningarna att klara 

arbete.1 

 

Två olika delsyften lyfts alltså fram i överenskommelsen, ett som handlar om att aktörerna genom 

samverkan generellt ska öka kunskapen och förståelsen för varandra, samt ett syfte som avser 

förbättringar för brukaren så att denne får ökade förutsättningar för att träda in eller återinträda i 

arbetslivet. Precis som med målsättningen för denna utvärdering finns alltså ett perspektiv som 

handlar om verksamheterna och ett perspektiv som rör brukarna som diskuteras på Arenamötena. 

Uppdragets mål om ökad kunskap praxis i grupperna kan till viss del knytas till syftet som handlar om 

organisationernas dialog och förståelse för varandras verksamheter. Vad gäller huruvida individen 

slipper rundgång och får ökade fortsättningar kan däremot inte besvaras av att titta på praxis i 

grupperna. Utifrån detta perspektiv blir det en viktig distinktion om vilka frågor som ställs och till 

vem. Att titta på hur organisationer agerar kan i rent logisk mening egentligen aldrig besvara en fråga 

som rör utfallet för brukaren utan bara hur organisationerna agerar och hur de förväntar sig att deras 

agerande ska falla ut. Med utfall för brukaren menas alltså i utvärderingen, den upplevelse av 

förändring som brukarna själva har erfarit efter Arenamötet.    

                                                           
1 Överenskommelse om Arenasamverkan i GGVV 

http://www.finsamjonkopingslan.se/finnveden/aktiviteter
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Arenagrupperna 

De lokala Arenagrupperna  
Observationer i Gislaved har genomförts vid fyra tillfällen varav tre möten spelats in och 

transkriberats. Under de tre inspelade mötena diskuterades 23 ärenden. I Gislaved pågår mötena ca 

120 min. I Gislaved inleds varje Arenamöte med en genomgång av det föregående mötets ärenden 

utifrån minnesanteckningar som skrevs. Detta görs inte någon av de andra grupperna. 

Tre möten har observerats och transkriberats från Gnosjö. I Gnosjö diskuterades 6 olika ärenden 

under observationerna. På grund av bristande antal ärenden senarelades ett möte under 

observationsperioden. I Gnosjö är Arenagrupperna mindre aktiva än Värnamo och Gislaved. Detta 

förklaras av gruppen med att man i en mindre kommun har kortare kommunikationsvägar mellan 

handläggare och det därigenom inte blir lika viktigt med formella samverkansforum.  I Gnosjö pågår 

mötena i genomsnitt ca 60 min.   

Under de tre möten som observerades i Vaggeryd diskuterades två st. brukare. Även i Vaggeryd 

förklaras de få ärendena med att behovet av formell samverkan är mindre i en liten kommun men 

handläggarna diskuterar också aspekter som rör det minskade intresset bland vissa av de deltagande 

organisationerna. Detta förklaras delvis med täta personalbyten som försvårar kontinuiteten. 

Arenamöten i Vaggeryd pågår i genomsnitt 50 min.  

I Värnamo förekom 9 ärenden under observationerna, dock diskuterades ofta samma ärende 2 

möten efter varandra. I Värnamo pågår mötet under ca 90 minuter och majoriteten av tiden ägnas åt 

klientdiskussioner.   

 

Trots att det finns skillnader i hur grupperna i de olika kommunerna fungerar och att ärendeantal och 

aktivitet skiljer sig åt har inga större skillnader i ärendetyper/kategorier kunnat skönjas. Majoriteten 

av ärenden rör brukare med en kombinerad somatisk och psykiatrisk problematik. Endast 6 st. 

ärenden är renodlade somatiska. En liten skillnad tenderar att vara att Värnamogruppens 

Tabell över antal ärenden på Arenamöten under genomförda observationer 

 Ort Kön Försörjningssystem 
 

Kvinna Man Försörjningsstöd A-kassa/Aktivitetsstöd Sjukpenning Ingen ersättning 

Gislaved 12 11 15 5 0 3 

Gnosjö 6  0 1 2 1 2 

Vaggeryd 2  0  0 1 0 1 

Värnamo 7 2 5 2 1 1 

Totalt  27 13 21 10 2 7 
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diskussioner/ärenden präglas något mer av aktivering medan man i Gislaved har övervägande antal 

ärenden som rör arbetsoförmåga. Förekomsten av remisser från olika organisationer, klienttyper och 

dylikt är jämt fördelat i grupperna. Det bör uppmärksammas att det i Vaggeryd endast förekommit 

två ärenden vilket försvårar möjligheterna att dra slutsatser. Dock är de två ärenden som 

förekommer i Vaggeryd av ”vanligt förekommande” typ även i de övriga grupperna och talar för att 

det finns en liknande praxis.  

Gemensam praxis - Vad diskuteras på Arena? 

Samsyn 

Den interorganisatoriska samverkansformen som Arena är ett exempel på sägs inom 

samverkansforskningen vara en mycket resurskrävande aktivitet. Samverkan förutsätter tid och 

resurser för att nå resultat. Inom Arenagrupperna är viljan att samverka stor och konflikter mellan 

organisationerna förekommer sällan på mötena. Ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna är 

underförstådd men sker i tydlig konsensus. Deltagarna har god respekt för varandras professioner 

och kunskaper och konflikter om ansvarsfördelning eller resurser uppkommer sällan. En viktig faktor i 

de fall där konflikter ändå uppkommer är att dessa baserar sig på regelverk och inte enskilda 

handläggares bedömningar. Det är tydligt att svårigheterna för brukare att beviljas sjukersättning 

skapar frustration i grupperna, men frustrationen riktar sig ofta mot systemet och inte mot 

handläggare vilket gör att konflikter är ovanliga.  

Ofta diskuterar Arenagruppernas deltagare faktumet att man i slutändan arbetar med samma 

brukare och att uppdraget som utförs är ett gemensamt arbete. Målsättningen som framhålls är ofta 

att undvika att brukare ramlar mellan stolarna och när så är fallet finns ett tydligt gemensamt mål i 

att ställa detta tillrätta.  

Arbetsoförmåga 

Majoriteten av alla ärenden som diskuteras på Arenamöten rör arbetsoförmåga och 

systemtillhörighet/försörjning. Tabellen på nästa sida visar viken prägel diskussionerna under mötet 

har haft.  
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Kategoriseringen Aktivering/ Anses oförmögen innebär att alla ärenden har delats in i vad som främst 

präglat diskussionen under mötet, hur mycket tid som gått åt till att diskutera frågor som rör 

antingen sjukersättning eller aktiverande åtgärder samt vad man slutligen kommer överens om för 

planering. 

Det vanligaste ärendet rör en klient som på olika sätt inte kan tillgodogöra sig myndigheternas 

aktiverande (praktik, arbetsträning, subventionerat arbete, kommunal arbetsmarknadsinsats osv.) 

insatser och därför behöver annat eller förnyat stöd. I vissa ärenden handlar det stödet om insatser 

från sjukvården men i övervägande antal ärenden handlar stödet om att personen anses vara i behov 

av en sjukersättning. Sjukersättningens roll och därigenom Försäkringskassans roll på Arena blir i 

detta sammanhang avgörande. Det är också märkbart i observationerna att de möten där inte någon 

representant från Försäkringskassan deltar inte går att genomföra till fullo och att vissa ärenden 

måste skjutas till nästa möte.  

Arena används i stor utsträckning som ett instrument för organisationerna där en uppdelning görs av 

brukarna i de med arbetsförmåga och oförmåga. Genom att jämföra journalanteckningar, 

genomförda insatser och professionella intryck ligger ett stort fokus i diskussionerna på vem som kan 

jobba och vem som inte kan. En mycket viktig aspekt i detta är att den inledande frågeställningen 

som ett ärende ska lyftas med mycket sällan får utrymme i den mån som frågan om oförmåga. I flera 

ärenden lyfts det inledningsvis att en klient har behov/önskemål av en praktikplats eller 

arbetsträning men att diskussionen istället övergår till att handla om personens förmåga. I några av 

dessa ärenden blir också handlingsplanen att påbörja en process mot sjukersättning trots att den 

inledande frågeställningen berört behov eller önskemål av aktivitet. I diskussionerna om oförmåga 

finns också vissa diagnoser som tenderar att vara synonymt med oförmåga. I ärenden som rör 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism utgår gruppen i stark konsensus om att 

personen saknar arbetsförmåga, detta oavsett vad klienten själv efterfrågat för insats. 

Diskussionerna präglas då av en tanke om att klienten inte själv vet eller förstår vad hen vill eller kan. 

Som en logisk följd av sjukersättningens roll på mötena så blir också frågan om SGI av vikt på 

Uppdelning efter ärendekategori 

 Ort Diskussionsprägel/åtgärd 

 Bör aktiveras Anses arbetsoförmögen 

Gislaved 5 18 

Gnosjö 3 4 

Vaggeryd 1 1 

Värnamo 5 4 

Totalt  14 26 
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Arenamöten. Att hamna mellan ”mellan stolarna” tenderar att gå hand i hand med att klienten också 

saknar sjukpenninggrundande inkomst. Att sakna SGI medför flera olika risker för brukarna och tex. i  

form av försämrade kontakter med sjukvården och insatser från Arbetsförmedlingen i lägre grad.  

Sjukdom eller sociala svårigheter 

Parallellt med uppdelningen av förmåga och oförmåga sker också en diskussion om huruvida 

klientens oförmåga beror på medicinska eller sociala svårigheter. Uppdelningen blir en naturlig del i 

diskussionen då denna distinktion också har avgörande betydelse för möjligheterna att ansöka om 

sjukersättning. Det uppkommer dock i materialet ett flertal exempel på när distinktionen mellan 

sociala och medicinska problem kopplas till insatsernas karaktär. Majoriteten av ärenden i materialet 

där en person anses ha sociala problem utan att samtidigt ha en bakomliggande medicinsk diagnos 

som orsak anses också vara i behov av ”den hårda vägen” (direkt citat). Diskussionen skiftar från att 

handla om resursstärkande insatser till att istället präglas av indragna förmåner och ”konsekvenser” 

som innebär att personen ska lära sig. När en person avgörs ha sociala svårigheter skiftar också 

diskussionen till att i stor grad handla om individens eget ansvar och inte om vilka insatser som kan 

erbjudas. Ett undantag från detta är de möten när handläggare från kommunens vuxenenhet deltar.  

Personer med låg arbetsförmåga 

Som går att läsa ovan så handlar en stor del av de ärenden som diskuteras på Arena om brukare som 

har en mycket låg eller oklar arbetsförmåga. Majoriteten av de ärenden som Arbetsförmedlingen 

lyfter på Arena handlar om personer som inte kan tillgodogöra sig insatser och som 

Arbetsförmedlingen uttalat eller outtalat vill skriva ut. Det finns en outtalad, och ibland uttalad form 

av konsensus på Arenamöten att en person som ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen måste ha 

visat sig ha en viss nivå av arbetsförmåga. I ljuset av detta uppkommer ofta diskussioner om att det 

finns ett stort behov av insatser som kan sättas in ”före Arbetsförmedlingen”. De insatser som 

Finnvedens samordningsförbund bedriver i projektform i vissa av kommunerna har diskuterats som 

ett alternativ och används av organisationerna. I Värnamo och Vaggeryd, som inte deltar i projekten 

används istället den kommunala arbetsmarknadsenheten som en sån insats.  

Utfall för brukarna 

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

rehabilitering. Intervjuerna med brukare som varit aktuella för Arenamöten har genomförts 

semistrukturerat. Detta innebär att intervjuaren har haft använt en frågeguide för att säkerställa att 

visa teman täckts av i samtalet, men att frågorna som ställts varit av öppen karaktär och att 

intervjuaren också har strävat efter att vara lyhörd till hur den intervjuade vill styra samtalet och 

anser vara viktigt.  

Brukarnas upplevelser 

Insyn 
Ett genomgående tema i de genomförda intervjuerna är att samtliga brukare har låg kunskap om vad 

Arenamöten är. En brukare beskriver mötet med remitterande handläggaren när samtycket skrevs 

under på följande sätt:  

Ja, det var nån som sa att ”Du kan skriva under här” och sen var det bra liksom. Jag vet inte 

riktigt vad dom diskuterar men dom får diskutera hur mycket dom vill om mig för det spelar 

ingen roll. Jag gör ju det jag gör liksom. 

Ovanstående är ett vanligt förekommande scenario, brukaren minns att hen har skrivit under ett 

samtycke men har svårt att återge vad själva Arenamötet är eller vad samtycket innebar. Ingen av 

brukarna har heller kunnat redogöra för vilka organisationer som deltar på mötet och vissa har 

uttryckt förvåning över att det har deltagit organisationer som inte har kännedom om brukaren sen 

tidigare och där hen inte är aktuell. Samtidigt så är brukarna i vissa fall positiva till att 

organisationerna träffas och diskuterar. En brukare berättar om hur det har känts att man har suttit 

och diskuterat om hens ärende: 

Det känns ju både bra och nervöst. Kan man säga det? (…) Alltså, man har ju inte en aning om 

vad dom säger. Men det är väl lite mer om mig och min situation och nåt sånt kanske? 

Ovanstående citat är representativt för hälften av de intervjuade, övriga gruppen uttrycker ett större 

obehag för att inte veta vad som har sagts och känner svagare tillit till att Arena handlar om deras 

bästa. I samtliga intervjuer har också frågan ställts om brukaren hade velat vara med på mötet själv. 

Såhär svarar en informant på frågan: 

Det är klart att det hade vart bättre att få vara med egentligen när man inte vet hur dom har 

pratat eller vad dom har sagt om mig.  

Hälften av de intervjuade uttrycker liknande tankar. Två brukare är dock istället mycket negativa till 

att själva vara med på mötet och är istället tacksamma för att dialogen förs utan att de som brukare 

behöver svara eller stå i centrum.  
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När det gäller insyn så är den övergripande iakttagelsen att brukarna upplevt att Arena var ett möte 

med fokus på organisationernas planering och samarbete. Utsagor som att det inte spelar någon roll 

vad som sägs eller att ”dom snackar väl bara en massa om sina regler” har varit vanligt 

förekommande. Brukarna uttrycker alltså en upplevelse av att Arenamöten egentligen inte rör dem 

utan är ett sätt att underlätta för myndigheternas samarbete med varandra. Utifrån perspektivet 

gällande utvecklingsmöjligheter finns det många åtgärder som skulle kunna underlätta för brukaren 

att få insyn i vad som diskuterades. Se mer under rubriken utvecklingsmöjligheter. 

Återkoppling och utfall av Arena  
I intervjuerna är det få brukare som kan minnas att man har fått någon information om vad som 

diskuterades på Arenamötet. Endast tre av de som intervjuas kan minnas att de har deltagit i något 

samtal som formellt har syftat till att ge återkoppling. Vad gäller övriga av de intervjuade kan några 

uppge att de har fått någon kort kommentar vid ett annat tillfälle. Fyra personer kan inte minnas att 

man har fått någon information alls om vad som beslutades. En person berättar också att hen har 

efterfrågat återkoppling men att hen istället upplevt sig bortviftad och att handläggaren inte tyckt att 

det var av vikt att ge brukaren den informationen. 

Vid frågan om vad som beslutades på mötet så har brukarna bland dragit egna slutsatser om vad som 

varit konsekvenserna av Arenamötet utan att någon sagt det till dom uttryckligen. Förändringar som 

skett ungefär vid samma tid har tolkats som konsekvenser av samverkan. En brukare svarar på frågan 

om vad som blev resultatet av Arena:  

Ja, det var ju att jag blev av med min ersättning i tre veckor. Allt strulade till sig med 

aktivitetsstödet och sen tog det jättelång tid innan jag fick pengar igen. 

Detta citat är ganska talande för kunskaperna som brukarna besitter när det gäller Arenasamverkan. 

Med vag återkoppling kommer också egna funderingar och tankar om vad som egentligen sades på 

Arenamötet. Några brukare uppger att de inte förstått att Arena var ett möte utan en insats de skulle 

börja närvara på. En annan brukare berättar om vad som blev konsekvensen av Arena:  

Jag har varit inskriven på Af hela tiden ända tills nu när dom inte ville ha mig där längre. Nu 

efter Arenasamverkan körde dom ut mig och sa att du kan återvända igen när du är tillgänglig 

för arbetsmarknaden. Då ville dom inte ha mig. 

Ovanstående kan säkerligen tolkas som en missuppfattning, samtidigt är det ett vanligt 

förekommande tema på Arenamöten att Arbetsförmedlingen lyfter personer som myndigheten inte 

anser ska vara inskrivna. Att ha blivit utsparkad eller vara oönskad är ett tema som brukarna mycket 

ofta talar om. Många tolkar Arena som ett forum för ”svåra fall” och att det kan användas som ett 

påtryckningsmedel mellan organisationerna som i exemplet ovan där brukaren mot sin vilja blev 
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utskriven från Arbetsförmedlingen efter mötet. Brukarna talar ibland en oro att Arena också varit ett 

sätt för myndigheterna att motarbeta en jobbig klient eller gemensamt utöva påtryckningar mot 

brukaren.  

I intervjuerna har det också ställts frågor som rör tidigare erfarenheter av samverkan och hur 

brukarna upplever myndigheternas samarbete. Det är tydligt att många efterfrågar ökad samverkan 

mellan myndigheterna. Nedanstående citat visar hur brukaren är positiv till Arenamöten men att hen 

också efterfrågar konkret stöd i sina myndighetskontakter.   

Det är bara att det är ju så jobbigt när det är så många inblandade, man skulle behöva lite stöd 

och hjälp där (…) När man ska söka och när man ska ta kontakter. Då låter det ju bra med att 

dom träffas. 

Att inte veta vem man ska ringa eller vem som kan hjälpa återkommer i intervjuerna, en brukare 

berättar om att hen efter Arena fick hjälp med detta i form av personligt ombud. Övriga av de som 

intervjuats har inte upplevt att Arena har kunnat hjälpa till med detta. När u.t i intervjuerna 

efterfrågat erfarenheter av god samverkan har brukarna ofta talat om en enskild handläggare som 

varit särskilt duktig, haft mycket kontakter eller stått på brukarens ”sida” mot någon myndighet.  

Utvecklingsmöjligheter 

Utifrån resultaten av observationer och intervjuer har utvärderingen resulterat i ett antal slutsatser. 

Dessa slutsatser har också diskuterats på den workshop som hölls med Arenagrupperna under 

hösten 2019.  

Stärka brukarinflytandet  

Utgå från tydliga frågeställningar som brukaren själv har formulerat 
Att myndigheterna har ett möte om en brukare utan att denne deltar är komplext. Att använda sig av 

frågeställningar som tydligt har formulerats av brukaren i samråd med handläggaren skulle stärka ett 

mer tydligt brukarinflytande. Brukaren skulle genom detta innan mötet få bättre förutsättningar att 

förstå syftet med Arena och även underlätta för återkopplingen efter mötet. Detta skulle också 

underlätta för Arenagruppen att vidhålla brukaren i fokus under mötet och inte sväva ut i 

diskussioner som inte rör frågeställningen. 

Låt brukaren eller en anhörig, delta på Arenamötet 
Samtliga av de som intervjuas uttrycker en nyfikenhet om vad som har diskutarets, men också ett 

visst obehag. Man vet inte vad som har sagts och heller inte vilka som har deltagit på mötet. Ibland 

utrycker brukare en oro för att det har ”snackats skit” eller ”skvallrats”. Att i vissa fall tillåta brukaren 
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eller en anhörig att delta skulle undvika att brukare upplever sådan oro och också öka brukarens 

delaktighet i sin egen planering. 

Öka delaktigheten genom återkoppling 

Tydliga rutiner  
Att skapa tydliga rutiner för återkoppling av mötet skulle underlätta för brukaren att få ökad 

förståelse av vad som har diskuterats. Detta skulle kunna göras genom att handläggaren bokar en tid 

för återkoppling med brukaren i samband med att samtycket skrivs under. Vid detta möte bör också 

informationsbladet om Arena lämnas till brukaren i de fall det inte redan görs.  

Skriftlig återkoppling 
Att sammanfatta i mötets slutsatser för brukaren i skriftlig form är också en möjlighet att underlätta 

för tydlig återkoppling. I intervjuerna redogör flera av brukarna för att man inte minns vilken 

information man har fått men också att man inte har förstått det som förklarats och många av 

brukarna hänvisar till ”hjärntrötthet”. Med det menar brukaren att hen har svårt med minnet och att 

tex. ta till sig komplex information under ett längre möte. Att lämna ett skriftligt underlag till 

brukaren skulle kunna underlätta, både att kunna minnas och även att be andra om hjälp att förklara.  

Stärk förståelsen för varandras regelverk och roller  
Utifrån de observationer som har genomförts så visar Arenamöten på en genomgående god 

samverkan där samsyn och respekt präglar arbetet. Dock är det naturligt att förändrade regelverk 

och organisationernas interna besparingar eller omorganisationer också påverkar samverkan. Vid de 

workshops som har genomförts med Arenagrupperna har u.t. efterfrågat feedback och inspel till 

slutrapporten och har uteslutande fått kommentarer av denna karaktär. Alltså att åtstramningar 

inom välfärden påverkar möjligheterna att samverka. Förändrade regelverk och även rent 

organisationskulturella svängningar påverkar hur organisationen kan samverka. De förändringar som 

förekommer kan en organisation internt arbeta mycket hårt med att implementera men det yttre 

samhället får inte ta del av detta i lika stor utsträckning. Samverkan kan i detta sammanhang handla 

om förväntningar på varandra. Vad är görbart och möjligt inom en organisations regelverk? Vilka 

direktiv får handläggarna internt om tillämpning av sitt regelverk och varför? Vilket 

handlingsutrymme har den enskilda handläggaren? Särskilt i relation till Försäkringskassan och dess 

regelverk blir detta viktiga frågor, då också med hänsyn till den centrala roll som 

sjukersättningsfrågor har på Arenamöten.  

 


