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Abstrakt 

 

Denna studie ämnar studera ansvarsområden, samverkan och upplevda gråzoner hos de 

organisationer i Sundsvalls Kommun som arbetar gentemot individer utan aktiv anställning. 

Berörda organisationer för denna studie är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Socialtjänsten, Faros, FAVI, Ungdoms- och Vuxencentrum som alla är verksamma inom 

samma organisatoriska fält, då de alla arbetar gentemot individer utanför aktiv anställning, 

alltså samma målgrupp. 

  

Studien undersöker om flexibilitet, som krav för en hög samverkan organisationerna emellan, 

ligger till grund för otydliga ansvarsområden. Även samverkan och överlämningar av ärenden 

mellan organisationerna kommer att undersökas. Slutligen hur respondenterna själva upplever 

eventuella gråzoner inom det organisatoriska fältet. 

 

Resultat visar att det framförallt är människor med multipla behov som riskerar att förbises 

inom det organisatoriska fältet. Respondenterna menar däremot inte att individerna hamnar 

utanför ansvarsområden, utan snarare att de fastnar inom dem. Det är slutligen graden av 

samverkan som ligger till grund för vilken hjälp individen får. 

 

Resultat tyder på att Socialtjänsten, liksom de organisationer som har Socialtjänsten som 

uppdragsgivare, är de organisationer som bäst samverkar kring individers multipla behov och 

har störst incitament för att göra så. Detta torde göra dessa organisationer till de mest troliga 

ensamma överlevarna inom det organisatoriska fältet.  
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1. Inledning 

I varje kommun i Sverige finns det ett trygghetssystem som fångar upp individer som står 

utanför arbetsmarknaden. Utanförskapet kan bero på allt från sjukdom till arbetslöshet. I 

Sundsvalls Kommun finns det för detta syfte fyra huvudorganisationer: 

Arbetsförmedlingen 

FAVI (Förvaltningen för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration) 

Försäkringskassan. 

Socialtjänstens ekonomiska bistånd 

 

Mellan ovan nämnda organisationer finns det tre formella samverkansorganisationer: 

Faros (Förnyad Arbetslivsinriktad Rehabilitering Organisation Samordning) 

Ungdomscentrum 

Vuxencentrum 

 

Alla ovan nämnda organisationer arbetar mer eller mindre gentemot samma målgrupper och 

kan därför sägas arbeta inom samma organisatoriska fält (Lindqvist 1998: 80). De kan alla 

sägas vara en aktiv länk för att få människor ut i arbetslivet eller på annat sätt vara en 

förutsättning för ekonomisk försörjning. 

 

FAVI arbetar med verksamheter för människor som primärt ansvaras för av Socialtjänsten. 

Tanken är att genom stöd, utbildning och aktiviteter öka anställningsbarheten hos dessa 

individer. 

 

Faros är en samverkansorganisation bestående av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

På uppdrag av Försäkringskassan, matchar man individer som befinner sig under 

Försäkringskassans ansvar och således uppbär SGI (sjukpenninggrundad inkomst) mot 

arbetsmarknaden. 

 

Ungdomscentrums (bestående av Socialtjänsten, Favi och Arbetsförmedlingen) primära 

målgrupp är ungdomar mellan 18-24 år som ansvaras för av Socialtjänsten. 
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Vuxencentrum är en nystartad organisation, med personal anställd av Socialtjänsten på plats 

hos Arbetsförmedlingen. Målgruppen är arbetslösa, äldre än 25 år och under Socialtjänstens 

ansvar. 

 

1.1 Trygghetssystem 

Det samhälleliga trygghetssystemet ges tillgång kan erhållas antingen från staten eller från 

kommunen. Det statliga trygghetssystemet ges tillgång till på premissen att man har, eller har 

haft, en inkomst som antingen genererat a-kassa eller SGI (sjukpenninggrundad inkomst). 

Uppfyller man inte kraven för det statliga trygghetssystemet så tillfaller man det kommunala 

trygghetssystemet. Det kommunala trygghetssystemet baserar sig på kommunal tillhörighet, 

då kommunen är ålagd försörjningsansvar för de egna invånarna. 

 

Om individen blir arbetslös och uppfyller kraven för det statliga trygghetssystemet, hamnar 

den under Arbetsförmedlingens ansvar. Arbetsförmedlingens uppgift är att anvisa arbeten, 

matcha individer med arbetsplatser samt kontrollera att individer uppfyller kraven för 

tillgången till a-kassan. 

 

Om individen blir sjuk, kan styrka detta med läkarutlåtande samt uppfyller kraven för det 

statliga trygghetssystemet, tillfaller individen Försäkringskassans ansvar. Individen ges då 

tillgång och rätt till Försäkringskassans samordning av icke-medicinskt rehabiliteringsstöd. 

Medicinsk rehabilitering åligger landstinget. 

 

Socialtjänsten är behjälplig när ingen tidigare inkomst finns, eller när den varit så låg att 

ekonomiskt stöd ej är berättigat. Socialtjänsten har i stort sett samma funktion som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, att dels agera kontrollmyndighet över 

försörjningsutbetalningar och dels att samordna nödvändiga icke-medicinska insatser för 

individen. 

  

Bilden är således sådan, att om man är frisk (obestyrkt sjukdom) och har tillgång till det 

statliga trygghetssystemet, så är den primära kontakten Arbetsförmedlingen. Om man inte har 

rätt till det statliga trygghetssystemet hänvisas man istället till Socialtjänsten. 
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Är man sjuk (bestyrkt) och har tillgång till det statliga trygghetssystemet så ansvaras man för 

av Försäkringskassan. Om man däremot inte uppfyller kraven för det statliga 

trygghetssystemet hamnar man istället i Socialtjänstens regi. 

 

Socialtjänsten är således den organisation som fångar upp de individer som ingen av de 

statliga organisationerna ansvarar för och då primärt utifrån individens ekonomiska 

förutsättningar. 

 

FAVI och de tre Samverksansorganisationerna kommer man i kontakt med först efter ovan 

nämnda ansvarsfördelning, mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller Socialtjänsten. 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

Organisatoriskt fält avser ett verksamhetsområde för organisationer med snarlika 

målsättningar eller målgrupper för sitt arbete som därför påverkas snarlikt av förändringar, 

samt har en hög grad av beroende till varandra och sin omgivning (Lindqvist, 1998). 

 

Flexibilitet använder jag i denna studie som växelverkan mellan regler och riktlinjer och 

frihet och godtycklighet och antas vara en viktig förutsättning för kraftigt samverkande 

organisationer inom samma organisatoriska fält. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare studier 

Tidigare forskning inom området handlar framförallt om relationer mellan ett fåtal av de 

aktörer som denna studie ämnar undersöka och då framförallt med fokus på annat än 

ansvarsdefinitioner och dess konsekvenser för individen. Jag har därför valt att inkludera 

relevant tidigare litteratur i den teoretiska utgångspunkten snarare än visa på hur den skiljer 

sig från denna studie. 

 

Nedan följer däremot en kort redogörelse på ett remissförslag, skrivet av Sveriges Kommuner 

och Landsting, som föranlett mitt fokus på detta organisatoriska fält och dess konsekvenser 

för individen. 

 

2.1.1 Remissförslaget – En dörr in 
Det finns en tidigare remiss som tar upp problematiken inom just samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten och deras relation till den 

målgrupp av individer de gemensamt tangerar. I korthet kan man beskriva det som att 

människor utan arbete riskerar att hamna i en ansvarsmässig gråzon mellan nämnda 

organisationer. En ansvarsmässig gråzon förklaras dels som att individer kan falla under 

ansvar för fler än en organisation och därför riskerar att dubbelarbetas. Eller att individers 

behov är otydliga och därför inte anses tillhöra den egna organisationen och helt enkelt 

skickas vidare till någon annan (En dörr in, 2008). Remissen menar att en del i problematiken 

ligger i organisationernas ökade specialisering (En dörr in, 2008: 6). 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera organisatoriska förhållningssätt och att inom det ovan 

nämnda organisatoriska fältet undersöka om bristande definieringar av ansvarsområden, eller 

flexibilitet är orsak till eventuella gråzoner. Dessutom kommer jag att inom det 

organisatoriska fältet undersöka hur samverkan ser ut och om bristande överlämningar av 

ärenden kan vara orsak till eventuella gråzoner. Slutligen kommer jag att låta respondenterna 

själva få definiera begreppet gråzon utifrån den egna organisationen. 

 

Frågeställningarna kan därmed delas upp i tre avsnitt: 

1. Hur definieras de egna ansvarsområdena; är flexibilitet viktigt för att definiera detta?  

2. Hur ser samverkan ut och hur sker överlämningar av ärenden, inom det 

organisatoriska fältet? 

3. Hur definieras begreppet gråzon av respondenter, inom det organisatoriska fältet? 

 

3.1 Begränsning 

Den medicinska sjukvården utesluts ur denna undersökning då den inte anses vara en aktiv del 

av det organisatoriska fältet. Försäkringskassan och Socialtjänsten ses som den aktiva länken 

mellan den medicinska sjukvården och arbetslivet. 

 

Då jag ämnar studera organisatoriska förhållningssätt, kommer jag att behandla organisationer 

som egna ”individer” och beskriva studien på makronivå. Jag kommer att beskriva eventuella 

brister hos anställda, som organisatoriska brister. D.v.s. att det är ett strukturellt och 

organisatoriskt problem om en anställd brister i kunskap om givna riktlinjer och ramverk. 

 

3.2 Disposition 

I kommande kapitel beskriver jag den teoretiska utgångspunkten. Därefter kommer jag i 

metodavsnitt beskriva min roll som intervjuare, respondenterna, urval till grund för studien, 

etiska övervägande samt vad validitet och reliabilitet inneburit för uppsatsen. Under resultat 

och analys presenterar jag det material som framkommit under intervjuerna, samt analys av 

detta. I diskussionskapitlet återknyter jag det analyserade materialet med frågeställningen för 

uppsatsen och därefter ger jag lite avslutande reflektioner över arbetet. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Under detta kapitel kommer jag att beskriva Nyinstitutionalismen, som betraktar 

organisationer som väldigt flexibla i sina ageranden gentemot varandra och sin omvärld, för 

att på så sätt kunna möta ständigt föränderliga behov. Jag kommer samtidigt att lyfta fram det 

paradoxala i hur samma organisationer definierar sina egna ansvarsområden efter väldigt 

målrationella och rigida former. Man bör snarare tala om flexibilitet inom organisationerna, 

än flexibilitet i förhållanden till omvärlden. Övriga teoretiska inslag är exempel på problem 

och olikheter i incitament och språk som kan förklara några av de problem som kan uppstå i 

en samverkan inom det organisatoriska fältet. 

 

4.1 Byråkrati 

Weber kan sägas ligga till grund för en teoretisk beskrivning av byråkratin, som han beskriver 

som en målrationell organisering av funktion. Weber beskriver byråkrati som frånvaro av 

individuell godtycklighet, där regler och funktioner skall tillämpas lika för alla (Weber: 149-

150). Det finns en tydlig hierarkisk ordning som är skapad för att understryka en över-

/underordnad funktion och opersonlig ordning. Regler och riktlinjer är i sig skapta för att 

tillämpas på enskilda fall och åtföljs av medlemmarna inom organisationen. 

Byråkratins förtjänster är att alla utfall skall vara rättvisa och konsekventa oavsett egenskaper 

hos ”klienten” och handläggaren. De negativa delarna med byråkratier är att de kan vara 

trögarbetade och ibland regelmässigt syfteslösa. 

 

4.2 Mekanisk och organisk organisering 

Göran Ahrne skiljer, i sin beskrivning av organisationer, på mekaniska (rigida) och organiska 

(flexibla) organisationer, där mekanisk syftar till att man standardiserar uppgifter så att 

organisationen är konsekvent över tid och rum (Ahrne & Hedström, 1999: 59). En mekanisk 

organisering kräver dock att omgivningen som sådan är oföränderlig för att den skall kunna 

möta omgivningens behov (Ahrne & Hedström, 1999: 59). En organisk organisering, där tillit 

till medlemmarnas egna kunskaper och förmågor att lösa problem är högt värderade, är 

däremot mer önskvärd i interaktion med en ständigt föränderlig omgivning. ”Detta skapar 

dock vissa problem när det gäller koordinering av verksamheten (Ahrne & Hedström, 1999: 

59).” 
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4.3 Nyinstitutionalism 

4.3.1 Organisation och Instituion 

Viktigt inom organisationsteori är att skilja på organisationer och institutioner. Organisationer 

är aktörer och sammanslutningar som är påtagliga, medan institutioner är av mer kognitiv 

karaktär, alltså en uppfattning av något som i sin tur påverkar eller påverkas av 

organisationerna (Ahrne & Hedström, 1999: 7). Nyinstitutionalismen är intresserad av just 

detta fenomen - hur organisationer påverkar institutionerna och hur dessa i sin tur påverkar 

organisationerna (Ahrne & Hedström, 1999: 7). 

 

Organisationer beskrivs idag mer träffsäkert som samverkande flottiljer än stora slagskepp 

(Grape, Blom & Johansson 2006: 48). Målen är att vara effektiva små enheter med hög 

föränderlighet och anpassningsbara till snabbt förändrade situationer (Grape, Blom & 

Johansson 2006: 48). Förändringarna har inte bara hållit sig till den privata sektorn, utan är en 

väldigt stor del av dagens kommunalt samverkande verksamheter (Grape, Blom & Johansson 

2006: 48). 

 

Nyinstitutionalism ser livscykeln för institutioner, där de börjar med en teknisk uppfattning 

om vad organisationen utför, men att denna växer sig till någonting större än enbart den 

faktiska processen (Sutton, 1996: 947). Det kan även beskrivas som mervärdet av en social 

framväxande sfär som blir ett symboliskt värde i sig (Sutton, 1996: 947). 

 

Det omgivande samhället ses som källan till institutionella modeller, där den blir 

begreppsliggjord genom en samling institutionella sektorer och fält. Dessa fält bygger sedan 

upp omgivningen men tar ingen nödvändig hänsyn till landsgränser då detta inte 

nödvändigtvis är vad som ligger till grund för institutionen (Sutton, 1996: 947). 

 

4.3.2 Organisatoriskt fält 

Lindqvist tar upp begreppet organisatoriska fält, som omfattar organisationer som kan sägas 

ha snarlika förändringsprocesser då de påverkas av och behandlar sammanlänkande områden 

(Lindqvist 1998: 80). Stern utvecklar detta resonemang vidare och delar in de organisatoriska 

fälten i institutionella och tekniska (Ahrne & Hedström, 1999: 81). Det institutionella fältet 

berör organisatoriska områden som är svåra att mäta, såsom sjukvård och andra 
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svårdefinierade resultatområden (Ahrne & Hedström, 1999: 81). Tekniska fält däremot är 

områden med en produktion som är lätt att mäta i termer av effektivitet (Ahrne & Hedström, 

1999: 81). Stern menar på att organisationer inom de tekniska fälten berörs av mer konkurrens 

då den tekniska effektiviteten är lättare att påvisa (Ahrne & Hedström, 1999: 81). 

 

Teknisk effektivitetssträvan lämnar ofta de mest effektiva organisationerna som ensamma 

överlevare kvar på marknaden och man talar om detta i term av isomorfism (organisatorisk 

likriktning) (Ahrne & Hedström, 1999: 81). Nyinstitutionalismen har tagit denna tolkning ett 

steg längre inom organisationssociologin och talar även om institutionell isomorfism, eller 

just ”/…/likriktning av organisationer inom institutionaliserade fält” (Ahrne & Hedström, 

1999: 81). I stora drag betyder detta att organisationer inom samma institutionaliserade fält 

tenderar att påverkas av krav och skeenden på liknande sätt, vilket innebär att de tenderar att 

likna varandra mer och mer. 

 

4.3.3 Organisatorisk tolkningsskillnad 

Samverkan mellan organisationer kan bli problematiska p.g.a. att inblandade organisationer 

inte använder sig av samma tolkningsramar och språk (Danermark 1999: 55). I en 

organisation är individen halvt sjukskriven, medan den i en annan organisation är halvt 

arbetsför. Problemet kan bli att ansvaret skjuts över på en annan organisation eftersom bägge 

parter i stort sett har rätt, men endast utifrån sin egen tolkning och inte ett gemensamt synsätt 

(Danermark 1999: 55). För att organisationer skall kunna fungera kompletterande, speciellt 

med hänsyn till ett mer flexibelt förhållningssätt gentemot omgivningens ständigt förändrade 

krav, krävs att det organisatoriska fältet drar åt samma håll. Generellt sätt kan man säga att 

tydlighet över ansvarsområden eller lagbundenhet samt samverkande utvecklingsarbete är 

viktigt (Danermark 1999: 56-57). Detta syftar till att tydliggöra gränser och öka möjligheterna 

för att man drar åt samma håll. 

 

I samverkan mellan exempelvis Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Socialtjänst utgår 

man från det Grape beskriver som olika logiker (Grape, Blom & Johansson 2006: 52-53). 

Dessa skilda logiker gör gällande att man har olika beskrivningar man jobbar gentemot och 

utifrån. Man bedömer således situationer tämligen olika utifrån dessa logiker; medan 

Försäkringskassan försöker se det friska i individen försöker Arbetsförmedlingen placera 

utifrån det sjuka (Grape, Blom & Johansson 2006: 52-53). Det är utifrån skilda 
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”målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk” alltså olika logiker 

som eventuella konflikter och samverkansproblem måste förstås (Grape, Blom & Johansson 

2006: 53). 

 

I ett organisatoriskt fält ingår i stort sett lika många logiker som det ingår verksamheter som 

alla använder olika språk (Grape, Blom & Johansson 2006: 56). När så verksamheterna 

överlappar varandra uppstår problematiken med skilda begreppstolkningar (Grape, Blom & 

Johansson 2006: 56). 

 

4.3.4 Kritik mot nyinstitutionalism 

Beslut är ofta en sammanflätning av institutionella, ideologiska och organisatoriska behov och 

utseenden. När incitamenten är olika för inblandade parter är det en jämkning av dem alla 

som resulterar i ett faktiskt beslut (Mossialos & Oliver, 2005: 22). Vidare hävdar Rittberger i 

sin kritik, att nyinstitutionalismen i alltför låg grad tar hänsyn till hur positiv och negativ 

feedback påverkar förändringsvilja. Som exempel menar han att det är troligt att det finns en 

brytpunkt för när kostnaden för en solidariskt sponsrad sjukvård gör gällande att individen 

inte längre ställer sig positiv till denna. Att denna och liknande positiva eller negativa 

återkopplingar skapar konsekvenser är värda att beakta (Mossialos & Oliver, 2005: 22).  

 

Värt att notera är att författarna i sin kritik menar att nyinstitutionalismen inte ensam kan 

förklara alla förändringar och befintliga strukturer inom exempelvis hälsosektorn. För att 

skapa en god förklaringsmodell bör den sociologiska nyinstitutionalismen kombineras med en 

analys av hur historia och grad av rationalitet influerar institutionerna också (Mossialos & 

Oliver, 2005). 

 

4.4 Klient 

Begreppet klient definieras som en individ i behov av organisationens hjälp, skapad för att 

göras hanterbar efter organisationens regelverk och på så sätt skapa en beroendeställning 

gentemot organisationen (Lindqvist 1998: 50, 166). Hugemark beskriver med två olika 

dimensioner hur organisationer förhåller sig till klienter, varav den ena rör konstruktionen av 

klienter och den andra hanteringen av desamma. Hugemark beskriver hur konstruktionen ser 
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likadan ut idag som tidigare, men att hanteringen har förändrats under detta mer organiska 

system (Lindqvist 1998: 166-167).  

 

4.5 Stärkande och hämmande faktorer för samverkan 

Danermark och Kullberg pekar på olika faktorer som är vitala för en hög funktionalitet i 

samverkande sociala, hälso- och sjukvårdsrelaterade projekt (Grape 2006: 48). Några av dessa 

faktorer är ”gemensamma mål och lokaler, samordnad administrativ och politisk ledning, 

lagarbete och klart definierade funktionsgränser samt huvudmannaskap (Grape, Blom & 

Johansson 2006: 48).”. 

 

Faktorer som istället verkar hämmande för samverkan är ”skilda målsättningar, olika 

kunskapstraditioner, ekonomiska intressen, skilda etiska regler, olika organisatoriska 

strukturer, oklar ansvarsfördelning, asymmetriska relationer mellan de samverkande parterna, 

dålig samordning samt hög personalomsättning och arbetsbelastning (Grape, Blom & 

Johansson 2006: 48).”. 

 

4.6 Gråzon 

Lindqvist beskrev redan 1998 hur resursmaximering samt effektivisering ställde ökade krav 

på samarbeten mellan organisationer direkt ansvariga för individer utanför arbete. Framförallt 

behöver, menade han, samarbetet fånga upp de individer som riskerar befinna sig i en gråzon 

mellan organisationernas reguljära ansvarsområden (Lindqvist 1998: 76). 

 

Ett exempel på en gråzon som är påtaglig i rehabiliteringssammanhang är det område som 

Lindqvist beskriver som ”för-rehabiliteringen”, d.v.s. aktivering samt motivering av individer 

(Lindqvist 1998: 95). Detta var ett område som 1998 ej föll inom ramar för varken 

Arbetsförmedling eller Försäkringskassans ansvar (Lindqvist 1998: 95). Något som belyser 

just hur svåra gråzoner kan vara att definiera och upptäcka, liksom identifiera vilken del av 

det organisatoriska fältet som faktiskt ansvarar för dem. 
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5. Metod 

En kvantitativ studie undersöker mängd, för att på så sätt ge procentuellt rimliga slutsatser och 

generaliseringar (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002: 114). En kvalitativ studie undersöker 

istället djup och med färre respondenter. Generaliseringar kan göras, men handlar snarare om 

att kunna göra uttalanden fall väldigt snarlika det undersökta. En kvalitativ studie görs med 

fördel när man vill undersöka hur individer själva beskriver sin omgivning eller situation, där 

respondenten kan sägas sitta på information vital för studien (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2002: 114). Jag har baserat denna studie på en kvalitativ metod för att fånga upp hur 

respondenterna själva beskriver den egna organisationen. 

 

Min frågeställning förankrar sig i den teoretiska bakgrunden varpå det empiriska materialet 

kommer att jämföras med denna teori. Det empiriska materialet kommer även att vara 

utgångspunkt för tolkning av de förhållanden som råder mellan berörda organisationer. 

Förhoppningen är att studien kommer att kunna generera resultat som kan vara behjälpliga i 

förbättringar av det organisatoriska fältet. 

 

5.1 Avgränsning 

Viktigt att påpeka är att jag endast har förhållit mig till hur respondenterna själva valt att 

definiera sina ansvarsområden och väljer att strukturera upp dem.  

 

5.2 Validitet och Reliabilitet 

Validitet i en studie kan säga handla om att undersöka rätt sak och reliabilitet om att göra 

studien möjlig att återupprepa, bland annat tydligt visa hur forskaren använder och definierar 

begrepp (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). Validiteten kan bäst bedömas utifrån det 

frågeformulär jag använt för intervjuerna, medan de begreppsdefinitioner jag använt mig av 

bäst bedömer grad av reliabilitet. 

 

Intervjuformuläret skapades för att fånga frågeställningen för uppsatsen och var relativt öppet 

för att tillåta intervjusubjekten att själva tala om sina egna tankar så mycket som möjligt. 

Avsteg från intervjuformuläret har skett efter behov, men endast för att förtydliga de 

planerade frågorna. 
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Jag vill för läsaren understryka att det vid alla former av social kontakt, som vid dessa 

intervjuer, sker en påverkan på respondenter av forskaren och att det därför finns en risk att 

jag influerat svar på ett eller annat sätt. Jag har däremot alltid försökt att vara positiv i mina 

reaktioner på de svar som presenterats, för att i möjligaste mån låta respondenten spinna 

vidare på tankar och idéer utan att begränsas av mig. 

Frågorna är i sin tur skapade för att verka så neutrala som möjligt i sin framtoning utan att för 

den skull ge avkall på riktning och syfte och har skickats ut till de respondenter som velat veta 

mer om studien innan intervju. Risken finns alltid att respondenten tappar lite av sin 

spontanitet när frågorna blivit medvetandegjorda redan innan intervju, däremot vinner man 

förtroende och en mer avkopplad respondent. 

 

5.3 Urval 

Alla intervjupersoner för denna studie är genom sina anställningar relevant knutna till de 

organisationer de uttalar sig om. Åtminstone en individ knuten till respektive 

huvudorganisation har intervjuats och totalt har 6 intervjuer genomförts. Märk väl att det 

gjorts uttalanden om 7 organisationer, varav 2 av dem representeras av 1 individ. Anledningen 

till begränsningen av urvalet har berott på att syftet med uppsatsen varit att undersöka hur 

organisationerna kan ge exempel på grad av tydlighet av ansvarsområden och samverkan. Jag 

har inte varit ute efter att finna material som stödjer min teori utan snarare att genom 

stickprov få beskrivet hur ansvarsområden och samverkan upplevs inom det organisatoriska 

fältet. Naturligtvis kan andra individer inom organisationerna ha andra uppfattningar än de 

respondenter som valt att ställa upp för denna studie, men det tar inte bort problematiken med 

potentiella förutsättningar för gråzoner. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Från början av denna studie fanns en vilja att mer tydligt undersöka det remissförslag som 

SKL presenterat. Efter hand, framförallt för att bevara objektiviteten, valde jag att undersöka 

själva problematiken SKL stöder sin remiss på. På detta sätt minimerades risken för att 

respondenter som påverkas av remissförslaget anpassade sina svar efter detta. 
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Att arbetet har gjorts via studier på Mittuniversitetet har säkerligen varit en bidragande orsak 

till att dörrar öppnats. Med ett universitet i ryggen blir arbetet kvalitetssäkrat, vilket onekligen 

skapat en trygghet för de inblandade respondenterna.  

 

Jag utgår från Vetenskapsrådets riktlinjer gällande Informations-, Samtyckes-, 

Konfidentialitets- och Nyttjandekrav (HSFR, 2002). Alla respondenter har blivit informerade 

om att uppsatsens syfte är att studera samverkan inom det organisatoriska fältet som ämnar 

fånga upp individer utanför arbete inom Sundsvalls Kommun. Och även att intervjuerna 

skulle komma att ligga till grund för uppsatsens riktning och resultat (HSFR, 2002). Alla 

respondenter har själva fått välja att ställa upp på intervjuerna och vidare godkänt att 

inspelningsutrustning används under intervjuerna (HSFR, 2002). All inblandning från 

respondenterna var således helt frivillig och det bidrag som de tillförde hade rätt att dras 

tillbaka om det skulle önskas innan uppsatsens färdigställande (HSFR, 2002).  

 

Jag har även beaktat att individer kan begränsa sig själva när de vet att vad som sägs blir 

förevigat. Jag har för att motverka detta så långt det är möjligt förtydligat att allt material 

raderas så snart det blivit transkriberat och att all personlig information avförs från 

dokumentationen.  

 

Respondenterna har avpersonifierats i sin helhet och eventuell identifierbar information har 

omformulerats för att minimera möjligheten att kunna spåras vidare. Konfidentialitet har 

således garanterats eftersom grad av deltagande och det som sagts i känsliga ärenden förblir 

anonymt. Allt inspelat intervjumaterial har raderats och respondenternas identitet har i det 

transkriberade materialet omvandlats till ett nummer, endast identifierbart av skrivande 

student (HSFR, 2002). 

 

5.5 Analysarbete 

Jag har gjort en selektiv- och hermeneutisk analys av intervjuerna och utifrån respondenternas 

subjektiva beskrivningar, analyserat intervjumaterialet jämförande mellan de olika 

verksamheterna. Selektiv analys syftar till att leta efter viktiga begrepp och nyckelord som 

återkommer ofta eller visar sig relevanta av andra anledningar (Strauss & Corbin 1998). Att 

analysera hermeneutiskt innebär att studera delar utifrån helhet och helhet utifrån delarna. 

Utifrån denna metod har jag försökt finna mönster (för att möjliggöra kvalitativa tolkningar).  
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6. Resultat och Analys 

I denna del kommer jag att återge hur respondenterna svarat kring frågeställningarna för 

uppsatsen. Resultatet kommer att presenteras i tre delar, Ansvarsområde och flexibilitet, 

Samverkan och överlämningar samt Gråzoner.  

 

6.1 Ansvarsområde och flexibilitet 

Genomgående lyfter respondenterna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten fram tydliga gränser för de egna ansvarsområdena, medan FAVI och de 

samverkande organisationerna snarare fokuserar på det självklara i att arbeta med de individer 

som de får ansvar för. 

 

Det är egentligen skit samma, därför att om vi grovt förenklar vad vi håller på med så är det att 

skapa möjligheter för människor att etablera sig på arbetsmarknaden /…/  då är det ganska oviktigt 

om vår målgrupp är tydligt definierad. – FAVI 

 

Individen tillfaller Arbetsförmedlingens ansvar om den har a-kassa. Försäkringskassan om 

mottagningsenheten i Falun bekräftar att individen uppfyller kraven för ansvarsområdet. 

Individen tillfaller Socialtjänstens ansvar genom kommunal tillhörighet där FAVI, Ungdoms- 

och Vuxencentrum jobbar primärt på uppdrag av Socialtjänsten. Faros jobbar i sin tur på 

uppdrag av Försäkringskassan. Vägen in i det organisatoriska fältet är likt Webers (1983) 

målrationalitet tydligt definierat, och sker genom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

eller Socialtjänsten. Först därefter ges tillgång till Faros, FAVI, Ungdoms- och Vuxencentrum 

(Weber, 1983).  

 

Arbetsför ålder, inte efter 65 /…/ Om man blir sjukskriven, då görs det en förstabedömning och den 

görs i Falun som det är nu då. /…/ Det medicinska tillståndet skall generera en sänkt 

arbetsförmåga. – Försäkringskassan 

 

Genom organisationernas ansvarsdefinitioner skapas Klienten, som Lindqvist (1998) 

beskriver det, och anpassas efter den egna organisationens regelverk vilken primärt grundar 

sig på individens ekonomiska förutsättningar och inom det statliga trygghetssystemet även 

hälsotillståndet. Har individen a-kassa tillfaller den Arbetsförmedlingen, har individen SGI 
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och är bestyrkt sjuk tillfaller den Försäkringskassan, i övrigt tillfaller individen 

Socialtjänstens, oavsett om den är sjuk eller inte (Lindqvist, 1998).  

 

Det ju ganska klart vad som skall till för att man ska få hjälp, och där tycker jag inte att det ska vara 

speciellt flexibelt heller /…/ Men när de väl kommer in och det är klarlagt att de behöver hjälp så 

kan det vara bra om man är flexibel. – Socialtjänsten 

 

Ahrnes (1999) beskrivning av organiska organisationer ger en passande beskrivning på hur 

”klienterna” behandlas när de väl är inne i systemet. Flexibilitet blir en viktig del av 

organisationernas verksamhet först när ansvaret för individerna har fördelats, antingen till 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten (Ahrne & Hedström, 1999). 

Således stämmer Hugemarks (1998) beskrivning väl in på hur situationen ser ut för berörda 

organisationer i Sundsvalls Kommun. Flexibilitet ser ut att vara ett viktigt inslag inom alla 

berörda organisationer, men på olika nivåer. Det är primärt inom de organisationer som har 

Socialtjänsten som uppdragsgivare, som man uttalat fokuserar på individens behov (Lindqvist 

1998). 

 

Sen följer vi ju med mycket också /…/ olika aktörer, jobbprojekt eller praktik, läkare, 

samtalskontakt med psykologer som jag varit med på /…/ Försäkringskassa eller kronofogde, 

precis vad som helst egentligen. – Socialtjänsten 

 

I övriga organisationer åligger det individen själv att i högre grad visa på framsteg, även om 

kontaktskapande är ett mått på flexibilitet som Faros återger. 

 

Har man kanske inte det högsta självförtroendet. Då kan de hellre säga så här, har du någon kontakt 

här, nä, men då skapar vi den kontakten. – Faros 

 

Sterns (1999) Institutionella beskrivning av klienter, som alla kräver ett visst mått av abstrakt 

behovsfokuserat arbete, passar väl in på det organisatoriska fält som återges av 

respondenterna. Intressant att se är att tillgången till det organisatoriska fältet till stor del är 

teknisk då det är individens ekonomiska förutsättningar som till störst del styr 

ansvarsfördelningen bland organisationerna (Ahrne & Hedström, 1999). 

 

 Har man ingen sjukpenninggrundande inkomst /…/ har man ju ingenting att få.  
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– Försäkringskassan 

 

Av respondenternas svar går att uttyda att det inte ser ut att existera någon uppenbar gråzon 

inom ansvarsfördelningarna mellan organisationerna inom det organisatoriska fältet. 

 

6.2 Samverkan och överlämning 

Intressant att se bland respondenterna är den bild som återges av Arbetsförmedlingen, som ser 

ut att samverka mer med privata aktörer än med de samverkansorganisationer inom det 

organisatoriska fält, man själv är en del av.  

 

Alternativa aktörer, d.v.s. privata sidan som får uppdrag av Arbetsförmedlingen /…/ Tidigare 

jobbade ju Arbetsförmedlingen och kommunen ännu mer intimt. 

– Ungdomscentrum (Om Arbetsförmedlingen) 

 

Framförallt gäller detta för individer som faller under Arbetsförmedlingens ansvarsområde 

genom a-kassan, medan individer med förankring hos Socialtjänsten knyts an till de 

samverkande organisationerna.  

 

De hänvisas absolut inte till oss om de har a-kassa eller /…/ för a-kassorna har så olika regler om 

det, så det är lätt att det blir nåt strul då. – Vuxencentrum 

 

För att knyta an till Lindqvist (1998) så kan man se de privata aktörerna som en förlängning 

av Arbetsförmedlingen inom det organisatoriska fältet, men inte som en aktiv del av det 

(Lindqvist, 1998).  

 

Samverkan på organisationsnivå mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten ser ut att vara tämligen låg. Den samverkan som lyfts fram av respondenterna 

inom det organisatoriska fältet sker snarast genom Faros, FAVI, Ungdoms- och 

Vuxencentrum. Sterns (1999) tudelning av teknisk och institutionell organisering kan således 

båda sägas vara representerade inom det organisatoriska fältet i Sundsvalls Kommun. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten står för det tekniska (mätbara) 

ramverket genom att avgränsa ansvarsområdena efter de ekonomiska (mätbara) 

förutsättningar hos klienterna. Istället kan Faros, FAVI, Ungdoms- och Vuxencentrum sägas 
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representera den institutionella organiseringen och samverka kring de mer abstrakta delarna 

(Ahrne & Hedström, 1999).  

 

Det är mer utifrån individens behov än våra gränsdragningar. /…/ Inte sysselsättning i första hand 

/…/  utan /…/ andra saker som man behöver ha tillgodosett först. – Ungdomscentrum 

 

Grapes (2006) definition av samverkande organisationer som små flottiljer snarare än 

slagskepp är en intressant aspekt att väga in i samverkan inom Sundsvalls Kommun. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten är alla exempel på slagskepp, 

medan Faros, FAVI, Ungdoms- och Vuxencentrum är exempel på högt samverkande flottiljer 

(Grape, Blom & Johansson, 2006). 

 

Om man knyter an tankegångarna kring likriktning av verksamheter inom samma 

organisatoriska fält (isomorfism), ser det med andra ord ut som att en teknisk effektivisering 

påverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten, medan den 

Institutionella isomorfismen istället borde påverka Faros, FAVI, Ungdoms- och 

Vuxencentrum. Detta skulle enligt teorierna om teknisk och institutionell organisering 

innebära att den mest kostnadseffektiva av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten ensam skulle få ansvaret över det organisatoriska fältet. Den institutionella 

isomorfismen skulle istället lämna den av Faros, FAVI, Ungdoms- och Vuxencentrum, som 

bäst motsvarar behovet inom det organisatoriska fältet, alternativt likrikta flertalet av dem, så 

att de till slut i stora drag gör samma saker på ett liknande sätt (Ahrne & Hedström, 1999). 

Danermark och Kullberg (2006) talar om hämmande respektive stärkande faktorer för 

samverkan. I stora drag understryker dessa teorier att en samverkan av hög fysisk närvaro 

mellan organisationerna och samma organisatoriska huvudorganisation är en förutsättning för 

god samverkan (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Största risken är ju när man sitter långt ifrån varandra. /…/ När man inte finns samorganiserat, eller 

när man inte har de här givna mötesplatserna. Där tror jag att det är den största risken att trilla 

mellan stolarna. /…/ Idealet är när man sitter på samma våning och jobbar mot samma målgrupp. 

Allting annat är en risk om man säger. – Ungdomscentrum 

 

Av respondenternas svar att döma ser Ungdomscentrum ut att vara den av FAVI och 

samverkansorganisationerna som i dagsläget (våren 2009) möter dessa krav bäst, med en 



 20

majoritet av de anställda under kommunalt ansvar, samt att de sitter fysiskt nära varandra 

(Grape, Blom & Johansson 2006). Med andra ord tyder mycket på att Ungdomscentrum bäst 

möter de krav som ställs på en institutionell överlevare inom det organisatoriska fältet, men 

det är ingenting som säger att det förblir den enda. 

 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten bär alltid huvudansvaret för 

klienten oavsett i vilken samverkande organisation individen hamnar. Överlämningar 

samordnas således av och mellan FAVI och samverkansorganisationerna på en sådan nivå att 

klienten aldrig riskerar att hamna utanför ett egentligt ansvarsområde. Risken att hamna 

mellan ansvarsområden ser med andra ord ut att vara som störst vid avskrivningar från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten. Av respondenternas svar att 

döma sker heller inga egentliga överlämningar vid avskrivningar (från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialtjänsten). Det är med andra ord en större möjlighet att individen 

hamnar utanför de organisatoriska ansvarsområdena vid avskrivning, än på grund av bristande 

samverkan, men den kan alltid själv söka sig till Socialtjänsten som sista utväg, med betoning 

på själv söka. 

 

6.3 Gråzoner ur respondenternas synvinkel 

En bild som framträder bland respondenterna är att många av de individer som är svåra att 

hjälpa är de som behöver insatser från fler än en organisation. 

 

En bild som framträder ganska ofta att man skulle vara i behov av flera olika insatser /…/ det 

vanliga det kan man säga är att en person inte mår bra psykiskt men som är i väldigt bra form när 

man mår bra. – FAVI 

 

Lindqvist (1998) beskriver hur individen behöver kläs i rollen som klient för att anpassas efter 

det regelverk som organisationen utgår ifrån. Det är också detta som respondenterna beskriver 

som det största problemet vad gäller individer som hamnar mellan ansvarsområden. Intressant 

att se dock, är att respondenterna menar att individen inte hamnar mellan ansvarsområden, 

utan snarare inom ansvarsområden, och då det som bäst möter det mest framträdande behovet 

(Lindqvist, 1998).  
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Största problemet är hans sociala situation men han har de här funktionshindren som hans 

förmodade hjärnskada gett honom som ger honom rätt till sjukpenning nu då. Då hamnar han hos 

oss på nåt sätt, men vi har ju inget ansvar att ordna bostad, men det skulle han ju också behöva. /…/ 

Arbetsförmedlingens ansvarsområde att hitta ett anpassat arbete till honom. 

– Försäkringskassan 

 

Respondenterna menar således att det inte handlar om att individen inte platsar inom någon 

organisation, utan framförallt det faktum att den platsar inom flera är det som skapar 

problemen för denne. Det är alltså bristen att möta de inte lika framträdande behoven som 

skapar problem. Det problem som Lindqvist (1998) för fram, att individer inte platsar inom 

någon specifik organisation och därför hamnar utanför ansvarsområde är alltså inte lika 

utpräglat (Lindqvist, 1998). Det ligger mer i linje med vad Danermark och Ahrne talar om 

angående skillnader i språk och logiker (Danermark & Kullberg, 1999), (Grape, Blom & 

Johansson 2006). 

 

Det är ju såhär att det kan vi ju komma i konflikt med ibland att Arbetsförmedlingen talar om 

anställningsbarhet och Försäkringskassan talar om arbetsförmåga och det här är ju två vitt skilda 

saker. – Faros 

 

Att se och bedöma samma aspekter hos en individ olika beroende på vilken organisation man 

tillhör, kan vara en styrka så länge man samverkar och för en dialog kring individen. Bristen 

uppstår således när man inte utnyttjar dessa styrkor i en effektiv samverkan mellan 

expertområden för att identifiera och möta de behov som klienten behöver få hjälp att 

tillgodose. 

 

Ser man på Försäkringskassan, att de gör hårdare bedömningar av sjukpenning och sjukersättning 

och såklart, det kommer att falla på oss istället så är det ju. Från statliga pengar till kommunala /…/ 

och kommunen ber om högre anslag och så är vi tillbaka på ruta ett.  

– Socialtjänsten 

 

Av resultaten går att utläsa att det framförallt är inom Socialtjänsten, FAVI, Ungdoms- och 

Vuxencentrum man försöker identifiera och utgå från så många behov som möjligt hos 

individen vid samverkan inom det organisatoriska fältet. Det understryks dock även här att 

problematiken kring multipla behov framförallt handlar om att individen hamnar utanför 

behjälpligt ansvarsområde genom att fastna inom ett annat. 
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7. Diskussion 

Gråzoner går alltså inte direkt att återfinna som ett strukturellt problem i ansvarsfördelningen 

mellan organisationerna inom det organisatoriska fältet vilket understryker Webers (1983) 

målrationella beskrivning av ansvarsområden (Weber, 1983). Om individen blir exkluderad 

från ett ansvarsområde eller aldrig tidigare haft en sådan kontakt ligger ansvaret att söka 

kontakt framförallt på individen själv. 

 

Flexibilitet ser ut att vara en del av arbetsmetoden för alla berörda organisationer när 

individen väl kommit in under organisationens ansvar som Hugemark beskriver det 

(Lindqvist, 1998). De organisationer som har Socialtjänsten som uppdragsgivare, söker sig i 

större utsträckning till samarbete med andra organisationer inom det organisatoriska fältet 

(Lindqvist, 1998). Ledorden inom de kommunala organisationerna är uttryckligen att först 

och främst möta individens behov för att komma underfund med vad individen behöver 

tillgodosett innan man ställer kraven. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Faros är i 

förhållande till övriga organisationer inom det organisatoriska fältet framförallt ett sätt att få 

ekonomiskt stöd på resan tillbaka till ett arbete. 

 

Det verkar inte för någon av de berörda organisationerna för denna studie, som att individer 

riskerar att hamna utanför ansvarsområde på grund av samverkan eller överlämningar inom 

det organisatoriska fältet. Huvudansvaret för individen ligger kvar hos antingen 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten till den dag individen blir 

avskriven eller går till en anställning. 

 

På frågan om vad respondenterna själva upplever som otydliga gränsdragningar och 

eventuella gråzoner så är det framförallt gällande vad man gör med individer som behöver 

hjälp från fler instanser än den egna organisationen. Det problem som läggs fram är inte 

primärt att ingen organisation vill ansvara för den, utan snarast att den egna organisationen 

inte är bäst lämpad att ta itu med annan problematik som individen bär med sig. Inom de 

organisationer som har Socialtjänsten som uppdragsgivare är man mer benägen att ta hjälp 

från annan lämplig organisation inom det organisatoriska fältet för att möta dessa multipla 

behov. 
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Det ser med andra ord ut som att individer blir ansvarsfördelade efter ekonomiska aspekter i 

samspel med det mest framträdande behovet. Mindre framträdande behov riskerar däremot att 

förbises i brist på samverkan mellan organisationerna. 

 

Som en möjlig konsekvens av olikheterna kring grad av samverkan som råder inom det 

organisatoriska fältet skulle vi kunna få se följande; Socialtjänsten, som åläggs de individer 

som varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan ansvarar för är en kommunalt 

beskattad verksamhet. De åtgärder som Socialtjänsten genomför har alltså en direkt 

återverkan på den egna ekonomin. Ju färre som är arbetslösa, sjuka eller i behov av multipla 

instanser desto bättre för den egna ekonomin. Detta tillsammans med en hög grad av 

samverkan kring individens behov, torde göra Socialtjänsten den mest troliga tekniska 

överlevaren inom det organisatoriska fältet, om man knyter an till Sterns teorier om 

isomorfism (Ahrne & Hedström, 1999). 

 

Ensam institutionell överlevare inom det organisatoriska fältet torde den eller de 

organisationer bli som bäst möter målsättningarna för den tekniska överlevaren. Mycket tyder 

på att just samverkan är ledorden för detta, något som Ungdomscentrum bäst ser ut att bemöta 

i dagsläget. De skillnader i specialisering som råder för de olika samverkande 

organisationerna torde dock snarare lämna öppet för en likriktning av befintliga arbetsmetoder 

än en enda ensam överlevare (Ahrne & Hedström, 1999).  
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8. Epilog 

Redan från början visste jag att det skulle bli en intressant resa att driva igenom detta arbete, 

trots att jag inte riktigt kunde sätta fingret på exakt vad jag var ute efter. Ett remissförslag som 

jag inte riktigt höll med om gav mig en riktning, framförallt för att jag hört så mycket positivt 

om det område SKL beskrev som problematiskt. För att börja någonstans valde jag att läsa in 

mig på det område jag ville studera och sakta men säkert växte den teoretiska bakgrunden 

fram. Frågeställningarna var i ett tidigt skede färdiga, men lite för grovhuggna. Med facit i 

hand skulle jag ha fokuserat mer på dessa, då mycket tid och energi gått åt till att sålla 

överflödigt empiriskt material. Efter gott och tålmodigt handledande av Gunnar Augustsson 

började dock bitarna sakteliga falla på plats och teorierna i sin tur knytas an i allt högre grad. 

 

Först när jag gått igenom det empiriska materialet började jag förstå hur respondenternas 

upplevelser egentligen hängde ihop. Jag hoppas dock att jag lyckats lyfta fram den röda tråden 

i arbetet så att du som läsare ser den bild av situationen i Sundsvalls Kommun som jag ser. 

 

Slutligen vill jag understryka att den bild som återges av respondenterna på intet sätt kan 

sägas vara representativ för hela det organisatoriska fältet. Däremot ger den en bild av hur det 

organisatoriska fältet ser ut och fungerar enligt respondenterna själva. 
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Bilaga 

 
 

Intervjuformulär 
 
 
 
 

1. Hur skulle du beskriva de individer som faller inom ramen för er organisations 
ansvarsområde vad gäller t.ex. ålder, arbetsförmåga, ekonomi (som a-kassa eller 
bidrag) o.s.v.? 

 
 

2. Vad skiljer ert ansvarsområde från övriga berörda organisationer? (Arbetsförmedling, 
Socialtjänst ekonomiskt bistånd, Försäkringskassa, Favi) 

 
 

3. För att kunna ge en bild av hur svårt det kan vara att dra gränser mellan olika 
ansvarsområden när man jobbar med människor med olika behov. Hur skulle du 
beskriva en individ* som ligger väldigt nära ert ansvarsområde men vars behov 
egentligen omfattas av en annan organisation?  

• Vilken organisation skulle du säga att denne individ tillhör? 
• Hur hamnar denna individ i ansvar hos berörd organisation? 

 
 

4. Är ansvarsområdet för vilka individer som tillhör er organisation tydligt definierat? 
• Skulle jag kunna få ta del av det ramverk som ni utgår ifrån? 

 
 

5. Vilken roll anser du att flexibilitet spelar i er organisation för att definiera vilka 
individer som ligger inom ert ansvarsområde? 

• Hur visar sig detta? 
 
 

6. Vad innebär flexibilitet inom ert ansvarsområde?  
• I förhållande till vad är man flexibel? 

 
 

7. Hur skulle du beskriva den samordnade kontakten mellan berörda organisationer (så 
som gemensamma utbildningar, möten o.s.v.)? 

 
8. Vad anser du vara största orsaken till att människor hamnar mellan eller inom flera 

ansvarsområden? 
 
 
 
 


