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Abstract 
 

Titel Lex Sarah inom kommunal äldreomsorg – en kvalitativ studie utifrån 

enhetschefens kontext vid missförhållanden. 

Engelsk titel Lex Sarah in municipal elderly care - a qualitative study based of 

unit managers context of elder abuse. 
Författare  Ann- Catrin Fransson och Camilla Persson 

Handledare  Monica Larsson 

Datum  Maj 2011 

Antal sidor  66 

Nyckelord  Lex Sarah, elder abuse, unit manager och municipal elderly care. 

 

 

The purpose of this study has been to examine the unit manager’s perspective on making Lex 

Sarah-notifications. The study has been carries out by six semi structured 

interviews with persons in leading positions of the elderly from three different municipalities.  

They were asked about different circumstances that affects the problems with Lex Sarah. 

The results indicates that the unit manager’s act on elder abuse from the complex 

mechanisms that exist within the organization. The study results shows that the unit 

manager’s in the daily tasks are doing their work and solve problems regarding the risk 

of elder abuse that occur over time, but circumstances will determine if its documented 

prescribed by a Lex Sarah. The conclusion is that the unit manager’s of the elderly is 

limited by the circumstances and processes within the organization and that it affects them to 

lift up and report abuse among the elderly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  3 (66) 
 

Förord 

Våren 2011 kommer att för evigt vara i vårt minne. Uppsatsen kan beskrivas som en resa från 

att ha utformat vår uppsatsplan till dess att vi nu sitter och skriver detta förord med ett gediget 

arbete bakom oss. Under hela våren har vårt samarbete fungerat utmärkt. Lärare på 

universitetet talade om för oss innan arbetets början hur lätt det är att bli oense på vägen då 

det är en arbetsam process att skriva C- uppsats. Vi kan idag fastslå att så inte blev fallet. Vi 

har kämpat med uppsatsen tillsammans och kompletterat varandra väl. 

 

Vi vill passa på att tacka de som gjorde detta arbete möjligt, nämligen alla enhetschefer som 

ställde upp. Ni har skänkt oss er kunskap och varit modiga när ni delgivit oss era erfarenheter. 

Tack! 

 

Vi vill tacka vår handledare Monica Larsson för goda råd på vägen. 

 

 

 

Ann- Catrin Fransson & Camilla Persson 

Oskarshamn/Vimmerby 2011 
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Problemformulering 

Tänk dig att du heter Sarah Wägnert. Året är 1997 och du arbetar inom äldreomsorgen. Du ser 

att de äldre får ligga timtals och vänta på hjälp, nerkissade och smutsiga. De får liggsår. Du 

ges inte möjlighet att ge de äldre vårdtagarna den omsorg som de är berättigade till (Internet, 

www.hd.se, 2011-02-16). Varje dag som du går till jobbet funderar du på vad du kan göra åt 

saken. Är detta ett värdigt liv för de äldre? Vem är skyldig att reagera och agera? 

Sarah finns på riktigt. År 1997 blev hon en så kallad whistleblower. Hon gjorde ett val. Hon 

sa upp sin anställning och var den enda i arbetsgruppen som berättade om vanvården i media. 

Hon hade civilkurage och stod upp för sanningen trots vetskapen om att arbetskollegor och 

chefer inte skulle stödja henne. Hennes historia blev tagen på allvar och hela nyheten 

resulterade i en ny lagparagraf i Socialtjänstlagen som fick namnet Lex Sarah. Äntligen står 

lagen på de äldres sida, och en förbättring inom hela äldreomsorgen kan bli verklighet 

(Internet, www.hd.se,  2011-02-16). 

Blev det så? 

Den 2 mars 2008 läser vi i Svenska Dagbladet att vanvård och missförhållanden inom 

äldreomsorgen sällan anmäls och Socialstyrelsen riktar kritik emot att lagen tolkades olika på 

vad som betyder allvarliga missförhållanden (Internet, www.svd.se, 2011-02-11). 

I november 2009 larmar vårdpersonal genom en Lex Sarah- anmälan om att äldre som bor på 

demensboenden i Piteå kommun låses in om natten utan tillsyn av personal. Ett år senare har 

inget hänt och personalen väljer att gå till TV- programmet ”Uppdrag Granskning” (Internet, 

www.ka.se, 2011-02-11). Socialstyrelsen reagerade och utförde en undersökning i november 

2010 i Sverige som visade att 6 av 10 demensboenden var obemannade om natten vilket inte 

ansågs acceptabelt. Nu finns föreskrifter kring det (Internet, www.socialstyrelsen .se, 2011-

02-11). Piteå kommun var alltså inget undantag och ledningsgrupper i kommunerna runt om i 

landet har inte reagerat över att äldre människor med omfattande omvårdnadsbehov under 

deras ansvar lämnas ensamma. 

Den 11 februari 2011 läser vi i Dagens nyheter att ”Vanvård av äldre anmäls inte” då 

kunskapen om Lex Sarah är bristfällig. Länsstyrelsen i Stockholms län reagerar på att det är 

alldeles för få anmälningar. Kritik riktas emot att personal ofta anmäler avvikelser till 

ledningen och att det är dem i sin tur som avgör om det är en Lex Sarah- anmälan som ska 

göras. Personalen skriver avvikelserapporter men lämnar sedan ärendet då de inte har kunskap 

om att de kan och är skyldiga att gå vidare med missförhållandet. Det blir cheferna som själva 

avgör om det är ett missförhållande. Många kommuner har heller ingen rutin för helheten i 

http://www.hd.se/
http://www.hd.se/
http://www.svd.se/
http://www.ka.se/
http://www.socialstyrelsen/
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avvikelsehanteringen trots att det finns bestämmelser om detta i Socialstyrelsens föreskrifter 

(Internet, www.dn.se, 2011-02-11). 

Via media blir vi ofta uppmärksammade på missförhållanden inom kommunal äldreomsorg. 

Som händelserna ovan beskriver så tycks ingen förändring ske med ökade anmälningar trots 

uppmärksammade fall i media. Detta trots att det svenska samhället tydligt genom lagstiftning 

markerat att äldre- och handikappomsorg skall bedrivas med god kvalité och skapa trygghet 

för brukarna. Äldre – och handikappomsorgen är reglerad i Socialtjänstlagen (SoL). Lex 

Sarah är den rättsregeln i Socialtjänstlagen 14 kap. 2 §, som reglerar anmälningsskyldigheten 

vid allvarliga missförhållanden inom omsorgerna (Internet, www.socialstyrelsen.se, 2011-02-

11). 

Vi tänker oss att eftersom det inte sker några större förändringar när det gäller rapportering av 

antalet Lex Sarah- anmälningar i Sverige så undrar vi vad frånvaron av anmälningar gällande 

missförhållanden kan bero på? Vi har med utdragen ifrån media visat att det inte kan bero på 

att missförhållanden inom äldreomsorgen inte existerar, utan här tycks det handla om 

någonting mer komplext. Vi vill studera om det finns mer kunskap att inhämta i området. 

Fokus för denna undersökning ligger därmed på hantering och rapportering av Lex Sarah 

belyst utifrån enhetschefens och organisationens perspektiv. Detta för att enhetschefen alltid 

har det så kallade övergripande ansvaret. Vi tänker att detta kan ge ytterligare förståelse för 

det komplexa kring Lex Sarah och att vi hjälper till att fylla en eventuell kunskapslucka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dn.se/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa enhetschefernas roll och deras perspektiv på att göra Lex Sarah- 

anmälningar inom kommunal äldreomsorg.  

 

1. Hur påverkas enhetschefen av organisationen vid Lex Sarah – anmälningar? 

2. Vilka maktformer påverkar enhetschefens agerande vid missförhållanden i 

äldreomsorgen? 

3. På vilka sätt begränsas enhetschefen i sitt ledarskap och handlingsutrymme vid Lex 

Sarah-anmälningar? 
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Fortsatt framställning   

Uppsatsen är uppdelad enligt följande: 

Vi kommer först att förklara begrepp som vi kommer att använda genomgående i uppsatsen. 

Efter det kommer en bakgrund till Lex Sarah som följs av tidigare forskning. Där finns bland 

annat ett stycke om enhetschefens ansvarsområde. Hur omsorgspersonalen ser på 

missförhållanden samt hur kunskapen om ämnet ser ut finns också med.  

   I avsnittet efter går vi in på vilka teorier som vi använt oss av för att analysera vårt material. 

Sedan kommer vårt metodavsnitt följt av de etiska överväganden vi tagit hänsyn till i denna 

uppsats. I vår resultatdel presenterar vi vårt material med efterföljande analys. Vi avslutar 

med en diskussion grundad på vad vi kommit fram till. 

 

Centrala begrepp 

Här nedan redovisar centrala begrepp för undersökningen. Vi refererar till de begrepp som har 

bestämda betydelser. De begrepp som vi inte refererar till är en förklaring från vår sida till 

läsaren för att denne ska förstå vad vi inkluderar i begreppet. 

 

Lex Sarah enligt SoL – Socialtjänstlagen 14 kap. 2 §, reglerar anmälningsskyldigheten vid 

missförhållanden inom Socialtjänstens områden (Sveriges lagar 2009, s 2406). 

Individuella insatser som är behovsprövade – Lex Sarah enligt SoL omfattar 

behovsprövade insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats 

eller liknande (Socialstyrelsen 2010, s 29). 

Missförhållande, övergrepp mot äldre, vanvård – bemötande som avviker ifrån 

grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 

Fysiska övergrepp som slag, nypningar och hårda tag. Psykiska övergrepp som hot, 

bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar. Ekonomiska övergrepp som stöld, 

utpressning och förskingring. Sexuella övergrepp som närmanden och trakasserier. Brister i 

verksamheten som påverkar personlig hygien och mathållning. Brister i tillsyn som 

exempelvis att en äldre ”glöms” på toaletten. Brister som var för sig inte är ett 

missförhållande kan om de tillsammans upprepas innebära ett missförhållande som ska 

anmälas enligt Lex Sarah (www.socialstyrelsen.se, 2011-02-10). 

Äldreomsorg – omsorg om äldre som idag kan bedrivas i både kommunal och privat regi. 

Enhetschef – första linjen chef som har helhetsansvaret över en verksamhet inom 

äldreomsorgen. Är den chef som är närmast omsorgspersonalen. Har även minst en chef 

http://www.socialstyrelsen.se/
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överordnad sig. Undersökningen är grundad på personer som har ledningsansvar och utgör 

förbindelselänk till högsta ledningen (Abrahamsson & Andersen 2005, s 68). 

Brukare – mottagare av sociala insatser inom äldreomsorg. 

Detta avsnitt är en bakgrundsförklaring om hur lagparagrafen Lex Sarah lyder samt hur den är 

tänkt att tillämpas inom äldreomsorgen i Sverige. För att göra det mer begripligt för den läsare 

som inte har så mycket förkunskaper inom området har vi delat upp avsnittet i olika 

underrubriker. 

 

Bakgrund till Lex Sarah 

”Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med 

funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga 

förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande 

i omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte 

missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till 

tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden 

enligt denna lag” (Internet, www.lagen.nu 2011-04-11) 

 

Den 1 januari 1999 trädde Lex Sarah i kraft i dåvarande Socialtjänstlagens (SoL) 71 a §, idag 

finns den reglerad i SoL 14 kap 2 §. Lex Sarah innebär att varje anställd inom omsorger av 

äldre personer eller personer med funktionshinder ska se till att omsorgen bedrivs med god 

omvårdnad och att de känner trygghet med de insatser som ges. Det är endast anställd 

personal eller praktikanter som kan anmäla enligt Lex Sarah (Socialstyrelsen 2010, s 16). 

Bestämmelsen regleras även i 24 a § LSS och omfattar personer med funktionshinder. I vår 

undersökning har vi avgränsat oss till äldreomsorgen, och vi kommer därför fortsättningsvis 

endast att använda begreppen äldre och äldreomsorg. Lex Sarah innebär att samtliga 

verksamma alltid ska vaka över att omsorgen bedrivs med god kvalitet och att de är 

anmälningsskyldiga vid iakttagelse eller kännedom av eventuella missförhållanden som rör 

någon äldre person. Detta ska då rapporteras till socialnämnden, ansvarig chef eller annan 

utsedd person som har hand om dessa ärenden. Socialstyrelsen menar att socialtjänsten måste 

utöva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra att verksamheterna bedrivs med god 

kvalitet, anmälningsskyldigheten är ett steg i att minska riskerna för missförhållanden 

(Socialtjänstlagen 2010, s 16-17). 

 

http://www.lagen.nu/
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Att vaka över enligt Lex Sarah 

I Lex Sarah – paragrafen regleras att alla verksamma inom omsorgen om äldre har en 

skyldighet att vaka över att de får en god omvårdnad och trygga levnadsförhållanden. 

Begreppet vaka över innefattar att ha respekt för den äldre, bidra till självbestämmande och 

integritet. Insatserna ska utformas efter den äldres behov och önskemål ska tillgodoses så 

långt det är möjligt. Detta arbetssätt kräver kunnig personal, det vill säga att de känner sig så 

säkra att de intar ett professionellt bemötande och är flexibla i insatserna som ges. 

Socialstyrelsen poängterar att ett tydligt och intresserat ledarskap är en viktig förutsättning för 

att kunna bedriva en omsorg med kvalitet. Att vaka över innebär att reagera och agera när det 

uppstår händelser där den äldres hälsa äventyras. Det innebär att den verksamma tänker 

förebyggande och anmärker på brister som upptäcks samt att det dokumenteras och förs 

vidare till berörd chef. Det är viktigt att det finns rutiner för hantering av avvikelser och att 

arbetssättet är väl integrerat i verksamheten. Ansvarig chef ska muntligt och skriftligt 

informera all nyanställd personal om dessa åtaganden och rekommenderar sedan att 

informationen ska återkomma minst en gång varje år (Socialstyrelsen 2010, s 43-47). 

 

Lex Sarah – anmälan 

Om någon inom verksamheten upptäcker att ett missförhållande föreligger så har denne 

anmälningsskyldighet, det vill säga att rapportera vidare om ärendet till nämnd eller ansvarig 

chef. Missförhållanden kan innefatta aktiva handlingar eller försummelser som handlar om 

hot mot den enskildes fysiska eller psykiska hälsa samt säkerhet. Missförhållandet kan också 

handla om tidigare missförhållanden som föranlett konsekvenser för den enskildes fysiska 

eller psykiska hälsa. Handlingarna kan vara likväl oavsiktliga som avsiktliga. 

   När ett missförhållande upptäcks så är det viktigt att agera med en gång. Det är också av 

vikt att ansvarig chef får kännedom om det omedelbart om denne skulle behöva vidta direkta 

åtgärder för den enskildes säkerhet innan utredning är klar. En Lex Sarah- anmälan kan inte 

enligt Socialtjänstlagen göras anonymt. Tanken med Lex Sarah är att samtliga har 

anmälningsskyldighet och ska inte behöva vara rädd för repressalier. De som är verksamma 

och upptäcker ett missförhållande har enligt lagen inget val utan måste anmäla. Den äldre kan 

inte förhindra att en Lex Sarah- anmälan görs (Socialstyrelsen 2010, s 48-57). 
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Lex Sarah – utredningen 

I varje kommun ska det upprättas rutiner för handläggningen av anmälningar om 

missförhållanden enligt Lex Sarah. I rutinerna ska det vara klart utryckt till vem en anmälan 

ska göras till. Det är socialnämnden som ansvarar över äldreomsorgen men detta kan vara 

delegerat vidare till en tjänsteman. Det är upp till socialnämnden om de vill ha en särskild 

blankett för Lex Sarah att fylla i skriftligt. Om en anmälan inkommer muntligt ska det 

dokumenteras. En bedömning ska göras direkt vid anmälan om det är nödvändigt att vidta 

åtgärder för den äldres hälsa omedelbart. Av rutinerna ska det sedan framgå vem som 

ansvarar för Lex Sarah- utredningen (Socialstyrelsen 2010, s 58-61). 

   Socialstyrelsen påpekar att det blir problematiskt om den ansvariga chefen utreder 

anmälningen då det kan föreligga jäv. Det kan uppstå svårigheter med objektiviteten. 

Missförhållandet kan beröra arbetsledningen och då gäller anmälningen även chefen själv 

(Socialstyrelsen 2010, s 61). 

   Lex Sarah- utredningen ska syfta till att ta reda på vad som har hänt och varför det skett. 

Målet med utredningen är att få fram information så att det inträffade inte händer igen. Den 

som handlägger ärendet träffar de som kan ge information om missförhållandet. Det är 

händelsen som anmäls inte personerna. Det handlar om att finna brister i verksamheten och 

åtgärda dem så att missförhållandet upphör. Exempelvis kan åtgärderna bestå av att 

kompetensutveckla personal eller öka personaltätheten med mera. Skriftlig och muntlig 

varning, omplacering eller uppsägning förekommer också. 

   Samtliga Lex Sarah- utredningar måste dock utmynna i ett beslut. Är bedömningen att det 

inte handlar om ett missförhållande avslutas utredningen. Det ska alltid framkomma i 

utredningen vilka åtgärder man gjort och vilka som planeras i det längre kvalitetsarbetet. 

Socialnämnden ska anmäla händelsen enligt 14 kap och 13 kap 1 § SoL till Socialstyrelsen 

om den inte anser sig kunna åtgärda missförhållandet utan dröjsmål. Socialstyrelsen kan då 

vägleda i ärendet och göra tillsyn av verksamheten (Socialstyrelsen 2010, s 73-78). Det 

sistnämnda kommer dock att ändras den 1 juli 2011 som vi berättar om nedan. 

 

Förändringar i Lex Sarah 

Socialdepartementet har arbetat fram förslag till förändringar i Lex Sarah. En del handlar om 

att det tidigare begreppet allvarligt missförhållande byts ut mot missförhållande samtidigt 

ändras även begreppet anmälningsskyldighet till rapporteringsskyldighet. Detta är ett led i att 

försöka få en öppenhet och att den verksamma inte längre behöver ta ställning själv till om det 
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föreligger ett missförhållande eller inte. När man fullgjort sin rapporteringsskyldighet så 

lämnas ärendet vidare till Socialnämnden eller till delegerad tjänsteman till exempel 

medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) eller socialt ansvarig samordnare (SAS) som i sin 

tur får avgöra om ärendet är av sådant allvarligt slag att det ska anmälas vidare till 

Socialstyrelsen. Alla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga 

missförhållanden ska anmälas vidare till Socialstyrelsen, till skillnad mot nu gällande regel att 

endast missförhållanden som inte kunnats lösas ska vidare till Socialstyrelsen 

(Socialdepartementet 2009, s 57). 

 

Tidigare forskning 

I denna del kommer vi att redogöra för tidigare forskning om missförhållanden inom 

äldreomsorgen. Vi redogör för tidigare resultat i nedan presenterade olika teman; forskning 

om enhetschefens ansvarsområden, omsorgspersonalens perspektiv på missförhållanden inom 

äldreomsorgen, kunskap om missförhållanden, samarbete mellan organisationer poängteras, 

kontexten kring missförhållanden inom äldreomsorgen och avslutningsvis en sammanfattning 

av tidigare forskning. Vi kommer senare att analysera vårt material med hjälp av tidigare 

forskning samt vår teoretiska referensram. 

 

Forskning om enhetschefens ansvarsområden 

Enhetschefen inom äldreomsorgen har det övergripande ansvaret på sin post vilket innebär att 

denne ska motivera sin personal men också reagera och agera på exempelvis 

missförhållanden. Utmaningen är att kunna kritisera samtidigt som man inspirerar. Chefer 

inom äldreomsorgen har varit föremål för stora förändringar när det gäller ansvar och 

förväntningar om man ser till andra chefer i samhället (Albinsson 2002, s 4-5, Wolmesjö 

2005, s 30-32). 

   På 1990- talet var äldreomsorgens enhetschef en arbetsledare som främst hade till uppgift 

att fördela arbete. Idag har det kommit en tid då enhetschefens kompetens prövas på ett 

grundligt sätt. I dagens äldreomsorg har omsorgspersonalen högre utbildning, individuella 

löner och ska vara med och utveckla en värdegrund där insatser med kvalitet är det som 

betonas. Inom äldreomsorgens verksamhet påträffas omsorgstagare med olika etnisk 

bakgrund, en större andel äldre och brukare i behov av avancerad omvårdnad i hemmet. Den 

avancerade omvårdnaden kräver även ett utvecklat samarbete med andra professioner 

(Wolmesjö 2005, s 32). Detta är bara några exempel på vad som har utvecklats inom 
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äldreomsorgen vilket då per automatik också ställer allt högre krav på enhetschefen som ska 

leda arbetet. Många enhetschefer har det så kallade övergripande ansvaret vilket innebär 

personal, budget och utvecklingsansvar. Det innebär samtidigt att enhetschefen skall finnas 

till för sina medarbetare så har denne också ansvarar för att de äldre får sina behov 

tillgodosedda genom omsorgsinsatser. En annan förändring som skett är också att 

biståndsbedömningen av insatser blivit mer noggrannare och brukarna är de med allt mer 

omfattande omsorgsbehov. Brukarna kan också ha anhöriga som vill säga sin syn på saken. 

Alla dessa förändringar ställer högre krav på kompetent omsorgspersonal och än viktigare en 

kompetent verksamhetsnära enhetschef, som kan leda arbetet och möta upp till 

tillsynsmyndighetens krav på en äldreomsorg med kvalitet (Albinsson 2002, s 4-10; 

Wolmesjö 2005, s 34). 

 

Omsorgspersonalens perspektiv på missförhållanden i 

äldreomsorg 

Omsorgspersonal har olika uppfattningar om vad som ska betraktas som missförhållande, det 

visar forskningen under 2000-talet. Det som framkommer är att omsorgspersonal generellt har 

dålig kunskap om vad som är missförhållanden och när/hur de ska reagera. Osäkerheten kring 

vad som är ett missförhållande gör att personal använder detta som en orsak till att inte 

anmäla (Daly & Coffey 2010, s 36). Erlingsson, Carlson & Saveman (2006) har i en svensk 

studie påtalat att möjliga orsaker till att missförhållanden bland äldre inte avslöjas, kan bero 

på att det inte är klart definierat vad som ingår i begreppet. Vad som betraktas som 

missförhållanden bland äldre ser olika ut beroende på vem som uttalar sig, till exempel 

påverkar kultur och etnisk tillhörighet samt vilken professionalitet man tillhör. Detta gör att 

missförhållanden bland äldre måste ses i sitt kontextuella sammanhang (s 151). Detta visar en 

del av den komplexa bilden som enhetschefen ska hantera då omsorgspersonal inte tycker att 

det är lätt att definiera situationerna som uppstår vid omsorgen om äldre. Om inte 

omsorgspersonalen förstår innebörden av missförhållanden så blir det svårt för enhetschefens 

beslutsfattande om det föreligger vanvård eller inte. Richardson, Kitchen & Livingston (2002) 

har i sin studie fått fram hur betydande ledarskapet är för omsorgspersonalen 

anmälningsbenägenhet. Det har visat sig att personal som utför övergrepp på äldre inte 

stoppats på grund av att medarbetarna inte har vetat hur de ska rapportera, eller hur de ska gå 

tillväga om de anmäler till en chef som inte agerar. För att omsorgspersonal ska anmäla så 

måste de känna självförtroende kring sin bedömning samt känna förtroende för sin chef (s 
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339). Daly & Coffey (2010) poängterar att man ska sträva efter att skapa ett arbetsklimat som 

gynnar ett kritiskt förhållningssätt för att på det sättet förbättra omsorgen och motverka 

missförhållanden (s 37). Utifrån dessa resultat förstår vi hur grundläggande enhetschefens 

inställning till att anmäla är. För att få ett arbetsklimat som på ett naturligt sätt diskuterar 

kring förebyggande av missförhållanden och Lex Sarah. Enhetschefen har en central roll att 

hjälpa personalen att känna trygghet i att anmäla missförhållanden inom äldreomsorgen. 

   Omsorgspersonal har i en annan undersökning ifrån Tjeckien också påtalat att det är 

omständigheter som till exempel stress med anledning av underbemanning som gjort att man 

gått över gränsen (Buzgova & Ivanova, 2009, s 123). Richardson et al (2002) menar också att 

omsorgspersonal som vanvårdar äldre mår sämre själva, de har ofta funderat på att säga upp 

sig, befinner sig oftare i konflikter samt har ökad risk för utbrändhet.  Omsorgspersonal 

berättar vidare att det ansåg att vanvård av äldre ofta orsakades av tidsbrist i det dagliga 

arbetet. Det visades sig också att personal som var känslomässigt utmattade oftare hade en 

negativ inställning till de äldre samt deras sjukdomar (s 336). En enhetschefs arbetsuppgifter 

är att tillsätta personal så att brukarnas behov kan tillgodoses. I kommunal verksamhet som 

drivs med skatteintäkter så innebär det begränsning i resurser. Detta medför att 

omsorgspersonal ofta upplever att de är underbemannade vilket leder till stress. Den största 

risken för att brukaren ska utsättas för vanvård visar i en studie vara att denne har problem att 

bemöta personalen (Post, Page, Conner, Prokhorov, Fang & Biroscak 2010, s 339). 

 

Kunskap om missförhållanden  

Daly & Coffey (2010) menar att omsorgspersonalens kunskap påverkar deras förmåga att 

upptäcka övergrepp mot de äldre. Personal som fått utbildning om missförhållanden 

diskuterade mer och påvisade en större medvetenhet (s 36). Richardson et al. (2002) menar att 

det är viktigt att omsorgspersonalen kan urskilja och identifiera missförhållanden bland äldre 

och för det krävs kunskap. För att det ska få effekt och göra personalen medvetna så krävs att 

information och kurser som ges måste byggas utifrån deras förkunskaper. Man bör alltså 

skräddarsy utbildningar utifrån deltagarna (s 339). Även Daly & Coffey (2010) menar att mer 

riktad utbildning om vad som är ett missförhållande är nödvändig för att ge de rätta verktygen 

till omsorgspersonalen (s 36). Sammanfattningsvis så är det viktigt med kunskap och 

kompetens samt en värdegrund som genomsyrar arbetet. Man måste kunna utröna orsaker och 

riskfaktorer för att man ska kunna komma tillrätta med missförhållanden inom äldreomsorgen 

(Buzgova & Ivanova 2009, s 123; Post et al 2010, s 343). Tidigare forskning visar att 
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kunskapen om missförhållanden hos omsorgspersonal är bristfällig och att de tycks använda 

detta som en orsak till att inte reflektera över problemen, vilket kan leda till färre 

anmälningar.  Enhetschefen har det övergripande ansvaret att veta att samtliga anställda har 

den kompetens som krävs för arbetet. Dessa resultat visar på hur viktigt det är att även 

enhetschefen är väl insatt i Lex Sarah- paragrafen, inte minst med anledning av 

Socialstyrelsens mål med att öka anmälningarna i Sverige. 

 

Samarbete mellan organisationer poängteras 

Denna forskning är relevant för att visa på problemen som kan uppstå när det gäller 

missförhållanden av äldre. I samhället finns olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med 

äldre och det visar att samtliga har olika definitioner på vad som är ett missförhållande. Med 

tanke på dessa skilda sätt att se på problemen är det förståeligt att personal inom omsorgen 

har olika uppfattningar om missförhållanden. 

   Erlingsson et al (2006) redogör för vilka problem som kan uppstå när olika organisationer i 

Sverige kommer i kontakt med äldre och har olika uppfattningar om vad som ska definieras 

som missförhållanden. Organisationerna som medverkade i deras undersökning var 

kommunal äldreomsorg, polis, primärvård, kyrkan samt frivilliga organisationer. Problem 

som uppkommer är att det inte finns någon klar definition och det vore en fördel om samhället 

upprättade något sådant för att komma åt problemen. Studien visar också att det ibland anses 

vara accepterat och ursäktligt att gå över gränsen när någon brukare har varit provocerande (s 

151-156). I forskning från Storbritannien visar Manthorpe, Hussein, Penhale, Perkins, 

Pinkney & Read (2010), att cheferna uppmuntrar samarbete med andra organisationer. De 

svårigheter som redan tidigare är kända när det gäller samarbete över organisationsgränserna, 

med exempelvis olika grader av sekretess, finns fortfarande kvar även om de inte är lika 

uttalade nu. Majoriteten av cheferna var mycket engagerade i ämnet och kände en 

tillfredställelse över att de kan tillföra något genom samarbete. Enligt artikeln finns det inte 

mycket skrivet om organisationsöverskridande arbete ur chefers synvinkel, det vill säga hur 

de arbetar med att skapa fungerande system med hjälp av riktlinjer. Sammanfattningsvis 

verkar det som att det skulle behövas gränsöverskridande överenskommelser för att komma 

till rätta med samarbetssvårigheterna (s 371-372). Vid missförhållanden kan man alltid finna 

orsakssammanhang som föranlett händelsen då problemet är svårdefinierat. En klarare bild i 

hela samhället skulle möjligtvis hjälpa enhetschefen i att göra korrekta bedömningar och 

känna trygghet i det. 



 

 

 

  16 (66) 
 

Kontexten kring missförhållanden inom äldreomsorgen 

Vi har i tidigare forskning presenterat olika resultat som visar att det är problematiskt att 

hantera missförhållanden. Det framkommer att chefen är ytterst ansvarig men att dennes 

position med dess omständigheter inte studerats i tillräcklig omfattning. I en undersökning 

ifrån England och Wales så beskrivs chefernas centrala roll i genomförandet av politiska 

beslut och arbetet mellan egen personal samt övriga organisationer. Cheferna har det yttersta 

ansvaret för att uppnå en säker omsorg för brukarna. Trots detta har deras verksamhet och 

framtidsutsikter sällan utforskats. Forskarna menar att om personalen identifierar sig med 

organisationens mål kan det leda till större förtroende och att de engagerar sig mer i sitt arbete 

(Manthorpe et al 2010, s 364ff; Killick & Taylor 2009, s 214).  

   Buzgova & Ivanova (2009) har kommit fram till i sin studie vikten av ett effektivt ledarskap 

för att kunna förebygga missförhållanden i äldreomsorgen. Det är också verksamt att 

implementera in policys för hantering av missförhållanden i organisationsstrukturen  

för att uppmärksamma och medvetandegöra problemen (s 123-124). Omote, Saeki & Sakai 

(2007) har i en studie ifrån Japan sett behovet av att ha en välfungerande organisation kring 

chefer som arbetar med missförhållanden av äldre. De har sett att det är svårt för den som 

utreder ett ärende att göra objektiva bedömningar då de är involverade på flera sätt (s 575).  

Det är viktigt att komma ihåg att ärenden om missförhållanden inom äldreomsorgen är 

problematiska och det ofta uppstår etiska dilemman eftersom det handlar om människor 

(Killick & Taylor 2009, s 231). För att kunna vidta förebyggande åtgärder måste chefen förstå 

vilka faktorer som leder till missförhållanden. I tidigare forskning har man sett att det är 

effektivt att ha särskild tillsyn över interaktionen mellan brukarna med omfattande 

omsorgsbehov och deras omsorgspersonal, då risken för vanvård tycks öka i dessa fall. Det är 

inte heller ovanligt att en personal som exempelvis begått ett fysiskt övergrepp också begår 

psykiska övergrepp. När det har gjorts en anmälan så bör chefen vara uppmärksam på att det 

inte uppstår några problem i arbetsgruppen exempelvis igenom olika hämndaktioner. Det är 

också viktigt att använda de anhöriga för att upptäcka missförhållanden genom att utbilda 

dem på vad som är ett missförhållanden och hur de går vidare med sina farhågor (Post et al 

2010, s 343). 

   Killick & Taylor (2009) säger att det är viktigt att förstå att cheferna inom äldreomsorgen 

upplever komplexa omständigheter i hanteringen av missförhållanden. För det första kan det 

bli problematiskt att avgöra om det förekommer vanvård eller inte när brukaren själv säger att 

så inte är fallet. Chefen ska då ta ställning till om man ska fortsätta utredning eller inte? För 
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det andra kan det vara svårt att vara objektiv i sin bedömning när man kanske bär på en 

förförståelse om brukaren och dennes anhöriga, familjemönstren. Forskarna understryker 

därför att det är viktigt att vidare forskning inte bara granskar vilka faktorer i själva ärendet 

som avgör om det är ett missförhållande eller inte, utan även ser på organisationen. För det 

visas vara två utslagsgivande faktorer som påverkar det professionella beslutsfattandet om 

missförhållanden (s 211-213). En intressant fråga som ställs för den vidare forskningen att 

studera är om de som har beslutanderätt om missförhållanden föreligger ser på detta ”svart 

eller vitt” eller om hänsyn tas till omständigheterna kring ärendet. Vilket synsätt som används 

inverkar på utfallet för beslutet (Killick & Taylor 2009, s 222). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen ger oss en bild av hur komplext enhetschefernas arbete är. De sista 

20 åren har det hänt mycket då de har fått ett bredare ansvarsområde. Vidare visar 

forskningen på att det finns en osäkerhet hos personalen om vad som är ett missförhållande 

och att det kan vara en förklaring till varför så få anmälningar görs. Det eftersöks utbildningar 

för att öka kunskapen hos personalen. En klar definition om vad som är ett missförhållande 

efterfrågas också då en sådan skulle underlätta när olika organisationer samarbetar. Forskarna 

är överens om att det finns många faktorer som påverkar när det gäller missförhållanden om 

äldre och att problemen återfinns i hela världen. Avslutningsvis verkar det vara så att det inte 

bara är faktorerna runt själva missförhållandet som påverkar enhetschefen i beslutsfattande 

utan organisationen påverkar också men om detta behövs det mera forskning. 

 

Teoretisk referensram 

Vi har valt att analysera vårt empiriska material med början i strukturell organisationsteori. 

Den strukturella organisationsteorin utgår ifrån den formella ordningen. Strukturen kopplar 

ihop hela organisationen så att samtliga verksamheter strävar mot samma mål och de anställda 

vet sina positioner och förväntningar. Organisationen är uppbyggd med en tydlig struktur i 

syfte att upprätthålla ordningen. En bra uppbyggd struktur ger organisationen kontroll över 

hela verksamheten samtidigt som den kan ge anställda möjlighet att utvecklas individuellt 

(Bolman & Deal, 2005 s 75). Under intervjuerna har vi fått fram flertalet komplexa 

mekanismer som enhetschefer har att hantera när det förekommer missförhållanden inom 

deras verksamhetsområde. Komplexiteten kring Lex Sarah gör att vi kommer att positionera 

oss kring enhetschefers handlingsutrymme. Genom lagar och organisationens uppbyggnad 
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skapas det utrymmet man har att röra sig inom i sin profession. Handlingsutrymmet ger 

möjligheter samt begränsar i det dagliga arbetet, hur man väljer att använda det beror på 

yrkets profession, traditionerna som finns i organisationen samt vilken personlighet man själv 

har (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s 55). 

   För att vidare kunna analysera kring enhetschefers arbetsvillkor när det gäller anmälningar 

av missförhållanden så vill vi även se närmare på ledarskapets begränsningar. I ledarskapets 

natur ingår också att ha makt. Makt är något som omfördelas hela tiden mellan medlemmar av 

en grupp och det finns olika sorters makt. Maktutövning sker både formellt och informellt, är 

mellanmänskligt och påverkar allas agerande i hela hierarkin inom äldreomsorgen (Thylefors 

2007, s 77ff). Vi tänker att maktbegreppet kan ge oss värdefulla insikter vid analysen av vårt 

empiriska material.  

 

Organisationen ur ett strukturellt perspektiv 

I våra intervjuer ser vi att strukturer återkommer och vi vill se lite närmare på detta för att få 

en förståelse för varför enhetschefer handlar som de gör när missförhållanden uppdagas inom 

äldreomsorgen. Vi ser att det strukturella perspektivet kan hjälpa oss att förstå vilka 

möjligheter och begränsningar det finns för enhetscheferna att reagera och agera på 

missförhållanden inom äldreomsorgen. 

   Bolman & Deal (2005) beskriver det strukturella perspektivets fördel i att uppnå olika mål 

inom en verksamhet. De anställda inom en organisation vet vad som ingår i deras 

arbetsuppgifter och förstår att allt man gör påverkar de andra inom organisationen. I det 

strukturella perspektivet fungerar en organisation utav formella mönster där var och en har sin 

roll inom en hierarki. Med hjälp av hierarkins utformning kan vi lätt se vem som befinner 

över och under en själv, och det finns bestämda formella förväntningar på varje anställd (s 73-

76). Om något i en organisation inte fungerar som det ska så är det ofta lätt att lägga ansvaret 

på individer men enligt detta perspektiv beror det på organisationens struktur/ordningar 

(Bolman & Deal 2005, s 493).  Inom den strukturella organisationen finns regler och policys 

som ska se till att man arbetar enhetligt. Arbetsuppgifterna är uppstyrda med regler vilket ger 

en förutsägbarhet vad var och en ska göra i uppkomna situationer. Standard som 

tillvägagångssätt är en fördel för att förhindra att personliga relationer påverkar handlandet 

(Bolman & Deal 2005, s 82; Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 2005, s 36). När man 

diskuterar kring Lex Sarah innebär det konkret att alla anställda inom äldreomsorgen ska veta 

vad de ska göra vid upptäckten av ett missförhållande då det finns tydliga regler skapade ifrån 
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Socialstyrelsen. Varje kommun har till ansvar att bygga upp en struktur utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter om hur missförhållanden ska hanteras. I de kommuner vi har 

studerat så finns en klar hierarkisk struktur kring förfarandet, vilket ger möjligheter och 

begränsningar för de anställda. Konsekvenserna av detta är å ena sidan den att anställde inte 

behöver tveka över om denne ska anmäla eller inte. Å andra sidan gör den hierarkiska 

ordningen att överordnad chef kan stoppa anmälningsprocessen. 

   Bolman & Deal (2005) säger nämligen att även om en väl utformad hierarki finns med 

tydliga regler och policys så innebär det inte en organisation där alla arbetar utefter detta, utan 

varje enhet kräver mer eller mindre samordning och möten för att arbetssätten ska kunna 

implementeras och integreras. I stora organisationer kan det vara långt avstånd mellan 

besluten och den praktiska verksamheten. Organisationens ålder och storlek har inverkan på 

vilken sorts struktur man får och om organisationen blir större eller drabbas av nerskärningar 

så måste ledningen medvetet anpassa de anställda till de nya relationerna inom organisationen 

(s 84ff; Christensen et al 2005 s 49). 

 

Makt 

All form av ledarskap medför någon typ av makt som inverkar vid beslutsfattandet. Det kan 

vara fruktbart att studera begreppet makt i förhållande till ställning, inflytande och medel 

inom äldreomsorgen för att utröna dess betydelse för anmälningsbenägenheten enligt Lex 

Sarah. 

   Enligt Thylefors (2007) så kommer strukturell makt kommer med befattningen/chefskapet. 

Det finns förväntningar på att chefen genom den strukturella positionen ska utöva makt 

grundat på sin befattning. Den strukturella makten är formad utefter politiska ramar och de 

resurser som tilldelas verksamheten. Alltså den överordnade nivån inom hierarkin påverkar 

vad som kan göras och vilket handlingsutrymme det finns på den operativa nivån. Makt kan 

utövas så att en förändring, ett utvecklingsarbete kan bedrivas i en organisation eller så kan 

makten precis tvärtom användas till att förhindra förändringar och utvecklingsarbete i en 

organisation. Makt innebär en skicklighet att nå dit man vill (s 77ff; Bolman & Deal 2005, s 

238). Foucault (1974) menade att makten måst ses bortom chefskapet för makten är dynamisk 

och relationell vilken också kan omformas och förändras (s 36). Det finns alltid inslag av 

social makt där människor interagerar med varandra som innebär att vissa personer har 

förmågan att uttalat eller outtalat få individer i en grupp att påverkas på ett eller annat sätt 

(Thylefors 2007, s 79-80). 
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   Foucault (1974) skriver också om att socialarbetarens samhälle är styrd av de gällande 

normativa ordningarna och att denna makt påverkar handlandet, beteendet och prestationerna. 

Det blir oerhört svårt att gå förbi denna maktaspekt som kallas för normen (s 354). För att en 

enhetschef inom äldreomsorgen har fått den formella makten så innebär det inte per automatik 

att enhetschefen får makt, stöd och inflytande ifrån omsorgspersonalen och den övriga 

organisationen. För att maktutövningen skall accepteras i arbetsgruppen så måste chefen visa 

på hur olika resurser som befogenheter, ansvar och att kunskap kan användas för att öka 

handlingsutrymmet och kunna påverka (Thylefors 2007, s 82-83). 

 

Olika typer av maktformer 

Det finns alltså olika former av makttyper som utövas inom offentliga organisationer. Vi 

redogör nedan för vilka som vi kommer att analysera resultatet igenom. 

 Belöning – med hjälp av olika former av belöningar såsom löneförhöjning eller 

artighet som visar på uppskattning är ett sätt att komma dit man önskar (Thylefors 

2007, s 88). 

 Bestraffning – inom organisationer har chefen alltid befogenhet till bestraffningsmakt. 

Det kan vara uttalat eller outtalat där möjligheten för efterverkningar vid uppkomna 

situationer i arbetslivet (Thylefors 2007, s 88). 

 Legitim makt – makten utgörs av chefens formella post. Har inflytande över belöning 

och bestraffning (Thylefors 2007, s 88-89). 

 Relationsmakt – någon kan besitta makt när individer runt omkring vill identifiera sig 

med och ser upp till personen. Den personen vill man inte vara i konflikt med 

(Thylefors 2007, s 88). 

 Expertmakt – en person som anses ha lite mer kunskap inom ett visst område och som 

får förtroende av omgivningen (Thylefors 2007, s 88). 

 Informationsmakt – en person, ofta en chef, som har informationsmakt blir 

eftertraktad om den anses besitta viktig eller intressant information..  Individer 

omkring låter sig påverkas för att få möjlighet att ta del av informationen (Thylefors 

2007, s 88-89). 
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Ledarskapets begränsningar 

När vi har fördjupat oss i begreppet handlingsutrymme och dess gränser så ser vi kopplingar 

till ledarskapet. Vi kan se på ledarskapet utifrån olika perspektiv men ser i vår undersökning 

att ledarskapets begränsningar upprepar sig. Vi vill därför ta fasta på detta för att förstå 

problematiken för enhetscheferna vid beslutsfattandet om missförhållanden inom 

äldreomsorgen. 

   En första- linjen chef är den chef som är närmast personal på ”golvet” och har till uppgift att 

leda och motivera personalen i det dagliga arbetet. Den formella chefen har underställd 

personal och den övergripande arbetsuppgiften är att nå verksamhetsmålen (Thylefors 2007, s 

63). Thylefors (2007) tar upp aspekter som skiljer enhetschefens kontext inom 

människobehandlande organisationer, i vårt fall äldreomsorgen, ifrån andra organisationer 

och som komplicerar ledarskapet. 

Aspekter som påverkar enhetschefens kontext och påverkar ledarskapet: 

 Arbetet handlar om hjälpbehövande människor. 

 Verksamheten är politikerstyrd. 

 Verksamheten är skattefinansierad. 

 Verksamheten är offentlig och öppen för insyn. 

 Ansvarar för svaga grupper i samhället. 

 Medarbetarnas arbetsuppgifter är mer eller mindre psykiskt belastande. 

 Arbetet måste bedrivas av personal med rätt kompetens (s 63-64). 

Dessa aspekter har vi under intervjuerna förstått påverkar det dagliga arbetet som enhetschef 

och vi ser dessa användbara vid analys av vår empiri. 

Att vara ledare innebär också att man ska tillvarata personalgruppens intressen och driva dem 

uppåt i organisationen. Samtidigt ingår ledaren själv i en personalgrupp där man tillsammans 

med sina kollegor driver sina egna frågor. Detta beskriver den komplexitet det innebär att vara 

ledare och anställd. Enhetschefen befinner sig på en mellannivå där denne pendlar mellan att 

få politikerbesluten genomförda genom sin personal samtidigt som denne ska förmedla krav, 

synpunkter och värderingar ifrån personalen och uppåt i organisationen (Cristensen et al, s 

131ff). 

   Bolman & Deal (2005) tar upp en viktig poäng i att ledarskapet i sig inte innebär en 

envägsprocess där endast ledaren bestämmer. Utan detta sker i skeenden mellan ledaren och 

personalen.  Innan ledaren tar ett beslut har denne ofta förvissat sig om att de flesta i gruppen 
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står bakom beslutet. Syften och värderingar som ligger till grund för besluten delas av 

merparten (s 402-403). 

 

Handlingsutrymme 

Enhetschefen ingår som vi beskrivit ovan i en organisation med dess uppbyggda strukturer 

som i sin tur skapar ett handlingsutrymme att agera utifrån. Handlingsutrymmet har dock flera 

dimensioner som komplicerar beslutsfattandet. Vi ser handlingsutrymmet som en ram som 

påverkar varje situation, den är dock flytande på så vis att exempelvis en nyanställd kan 

komma in och förändra förutsättningarna i en organisation. Handlingsutrymmet kan användas 

på olika sätt, man kan påtala dess begränsningar för att slippa ta tag i problem eller utnyttja 

dess möjligheter för att faktiskt kunna förändra olika arbetssätt. 

   Handlingsutrymmet utformas utifrån många olika aspekter. I en organisation som 

äldreomsorgen så är lagarna den yttersta ramen och utifrån dem i sin tur skapas policys. Lagar 

och regler begränsar handlingsutrymmet och syftet är att problem som liknar varandra ska 

behandlas på ett likvärdigt sätt i hela organisationen (Bolman & Deal 2005, s 82). Vilket 

handlingsutrymme en enhetschef inom äldreomsorgen har måste också sättas i relation till 

övriga människor inom organisationen. Professionaliteten som tillhör yrkesgruppen och seder 

kring den samt den egna personligheten avgör hur man använder det handlingsutrymme som 

finns. I en organisation ökar chefens handlingsutrymme om denne kan sätta sig in i 

organisationens identitet och förstå vilka mekanismer som verkar. Det är användbart att förstå 

hur den egna yrkesrollen påverkar andra medlemmar i organisationen. Förståelsen för detta 

breddar det egna handlingsutrymmet (Svensson et al 2008, s 55). 

   Informanterna har vid intervjuerna påtalat att bristen på ekonomiska resurser är en faktor 

som påverkar handlingsutrymmet. Christensen et al (2005) menar på att med bristande 

resurser inom organisationer så måste en prioritering bland arbetsuppgifterna göras det 

innebär att man inte kan arbeta med allt (s 103). Christensen et al (2005) tar in ytterligare en 

påverkansfaktor om chefens mål är att få en högre befattning och ”klättra på karriärstegen” så 

begränsas handlingsutrymmet för att denne inte vill vara besvärlig för organisationen. Man 

vill då inte ifrågasätta den rådande ordningen alltför mycket utan sköta sitt arbete. Tidigare 

prestationer är ofta det som avgör om en karriär är möjlig (s 42). 
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Avslutning av teoretisk referensram 

Enhetschefens yrkesroll påverkas av hur organisationen är strukturerad. Enhetschefen vet 

vilka arbetsuppgifter denne har och vilka formella förväntningar som finns. Vid problem i 

organisationen är det enligt strukturerad organisationsteori strukturen, det vill säga den 

sammanhängande helheten det är fel på och inte individerna. Med professionen enhetschef 

följer makt och som beskrivits ovan finns det olika typer av makt. De högst upp i hierarkin 

påverkar nivåerna under genom att bestämma vad som ska göras. Makten påverkar 

handlingsutrymmet vilket i sin tur inverkar på ledarskapet. Makt kan användas för att få 

igenom förändringar men makt kan också användas för att stoppa genomdrivandet av 

förändringar. Att jobba med hjälpbehövande människor i en organisation som är politikerstyrd 

samt finansieras med skattemedel komplicerar enhetschefernas ledarskap. Dessutom befinner 

de sig på en mellannivå i hierarkin. Lagarna och organisationens policy är två saker som 

skapar enhetschefens handlingsutrymme. Precis som med makt kan handlingsutrymmet 

användas på olika sätt och teorin visar att hur enhetscheferna väljer att använda det beror 

delvis på den egna personligheten. 

 

Metod 

Valet av forskningsdesign har vi utformat utifrån vårt syfte med uppsatsen, det vill säga att 

belysa enhetschefernas perspektiv på att göra Lex Sarah- anmälningar utifrån en 

organisatorisk utgångspunkt. Studien har utförts genom kvalitativ metod i form av intervjuer 

med sex enhetschefer inom äldreomsorgen. Detta val gjorde vi för att vi är ute efter att belysa 

fenomen inom organisationer och där är kvalitativa intervjuer det mest lämpade 

tillvägagångssättet (Denscombe 2009, s 232). Vi har även efterfrågat de skriftliga dokument 

som finns upprättade kring förfarandet av Lex Sarah- utredningar för att se hur kommunerna 

har organiserat sig kring det. 

 

Litteratursökning 

Innan vi började intervjua informanter sökte vi efter tidigare forskning inom vårt ämne. Vi 

använde oss av fritext i Thesaurus i samtliga genomsökta databaser. Killick & Taylor (2009) 

säger att begreppet ”elder abuse” är internationellt accepterat vilket gör att vi genom sökord 

bör ha ringat in de flesta relevanta artiklarna. På detta sätt har vi minskat risken för 

exkludering av intressanta artiklar (s 216). Vi har gjort flertalet sökcirklar i Csa, Pubmed, 

Cinahl och när vi kände att flera artiklar återkom i flera databaser så kände vi att vi var 
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färdiga med vår litteraturgenomgång. Vi redovisar med bilagor vilka sökord vi använt för att 

finna relevanta artiklar. Det är med sökord som vi kunnat göra avgränsningar och vi har 

endast använt artiklar som är peer- reviewed. De artiklar vi har valt bort har handlat om våld i 

familjerelationer, sjukvård, lagen på regeringsnivå samt våld inom äktenskapet. 

 

Val av metod 

Studien har gjorts i form av sex semi- strukturerade intervjuer. Vi utformade därför en 

intervjuguide med fasta frågeställningar men också med utrymme för öppna frågor. Med de 

fasta frågorna har vi kunnat styra våra intervjuer emot vårt tema. Vi har inte varit ute efter 

vissa bestämda svar utan vi ville få fram informanternas perspektiv på Lex Sarah (Robson 

2010, s 278). När vi bestämt oss för att genomföra intervjuer funderade på vilken typ av 

intervju vi skulle göra då det finns för och nackdelar med dem. Strukturerade intervjuer är 

uppbyggda på fasta frågor med svarsalternativ. Med strukturerade frågor riskerar vi att mista 

information som kan ha betydelse för vår studie. Motsatsen, ostrukturerade intervjuer, har 

färdiga ämnen som man vill att respondenten ska ge sina tankar om. Fördelen om vi valt 

denna form är att vi kunnat få reda på saker som vi genom fasta frågor kunde ha missat. 

Nackdelen med ostrukturerade intervjuer är att materialet blivit för stort. Semistrukturerade 

intervjuer där man har färdiga frågor utifrån teman som man vill ha svar på men där 

intervjuaren är flexibel vad gäller frågornas ordning samt att man låter respondenten svara 

utförligt ansåg vi vara den lämpligaste metoden för vår studie (Denscombe 2009, s 233-235). 

Idén med att samla data via intervjuer är att få svar som i sin tur kan delas in i olika relevanta 

teman. Vi har funnit återkommande reflektioner i våra intervjuer som vi har delat in i teman 

vilket förstärkt trovärdigheten i våra slutsatser (Dalen 2008, s 84). 

   Robson (2010) menar att det är tidskrävande att genomföra intervjuer. Det tar tid och är 

svårare att analysera svaren eftersom de inte är standardiserade. Bristen på standardiserade 

svar gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Tillförlitligheten påverkas också av att 

informanten berörs av omgivningen och den som intervjuar. Transkriberingen, som innebär 

att man skriver ner intervjuerna tar mycket tid. Metodens fördel är att man kan fördjupa sig i 

svaren eftersom man personligen möter informanterna. Detta gör att man kan få en djupare 

bild av ämnet. Om det är något som upplevs som oklart kan man reda ut det med en gång (s 

272-273). 

   Om vi valt en kvantitativ metod i denna studie hade vi eventuellt fått svårigheter att få tag i 

tillräckligt många enhetschefer. Vid enkäter som är en möjlig kvantitativ metod vi kunnat 
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välja, förlorar man också det personliga mötet vi fick under intervjuerna (Denscombe 2009, s 

233). Fördelen som en enkätundersökning skulle ha gett oss är att data som samlats in varit 

lättare att bearbeta och analysera med datorprogram. Enkäter skulle inte ha gett informanterna 

möjlighet att svara fritt eftersom de är uppbyggda med färdiga svarsalternativ. Svaren vi hade 

fått hade vi alltså styrt genom att ge enhetscheferna svarsalternativ, utifrån vårt sätt att tänka i 

ämnet, vi hade inte fått informanternas perspektiv på Lex Sarah som är studiens syfte. Vi hade 

inte heller fått någon möjlighet till fördjupning i svaren (Denscombe 2009, s 226-228). 

 

Urval 

Urvalet i denna studie är sex enhetschefer inom kommunal äldreomsorg i Småland och 

Östergötland. Av dessa sex enhetschefer var det fem kvinnor och en man. Vi har per telefon 

kontaktat Socialförvaltningen i några av Smålands och Östergötlands kommuner. Vid 

telefonkontakten presenterade vi vår undersökning samt sände forskningsinformation via e- 

post. Vi fick informanter ifrån sammanlagt tre kommuner som geografiskt sett har ungefär 

mellan fem och femtons mils radie. Syftet med att intervjua i olika kommuner har varit för att 

få olika berättelser om Lex Sarah. Urvalsförfarandet i kommun 1 och 2 är ett sannolikhets- 

urval och har sett olika ut. Dalen (2008) beskriver att detta urval görs utifrån forskarens 

avgränsningar. Informanterna väljs ut på så sätt att forskaren söker upp informanter som kan 

tänkas ha något att tillföra undersökningen (s 57). I kommun 1 är urvalet ett 

bekvämlighetsurval som betyder att vi intervjuade de första enhetscheferna vi träffade i den 

kommunen (Denscombe 2009, s 39). Vi har inte haft några andra urvalskriterier än att de 

skulle jobba som enhetschefer inom kommunal äldreomsorg då detta är våra avgränsningar. 

Samtliga intervjupersoner som deltar i undersökningen arbetar som enhetschef inom 

kommunal äldreomsorg.  

 

Kommun 1: I den första kommunen fick vi positiv respons ifrån socialchefen att utföra 

intervjuerna. Vi frågade två enhetschefer som fanns tillgängliga då vi träffade på dem och de 

ställde upp. Via e- post skickade vi forskningsinformationen. Kontakt togs några dagar senare 

för att bestämma tid och plats för intervju. 

Kommun 2: I den andra kommunen fick vi positiv respons ifrån äldreomsorgschefen som i 

sin tur gav oss två namn på enhetschefer.  De två enhetscheferna togs kontakt med via e- post 

och vi bifogade information om vår tänkta undersökning. Vi kontaktade enhetscheferna och 

bestämde tid och datum för intervju. 
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Kommun 3: I den tredje kommunen fick vi namnen på samtliga enhetschefer av socialchefen. 

Socialchefen informerade sina enhetschefer via e- post och hon skickade då även med 

forskningsinformationen. Därefter tog vi kontakt med dem per telefon och fick svar av två 

enhetschefer som var positiva till att delta i undersökningen. Plats och tid bestämdes. 

   Fem kvinnor och en man har alltså deltagit i undersökningen. Deras yrkeserfarenhet som 

enhetschef varierar mellan knappt ett års erfarenhet till elva år. I framställningen av empirin 

har vi valt att kalla dem för informanter och redovisar här antal arbetade år som enhetschef 

inom kommunal äldreomsorg. 

- Informant 1 har arbetat i 6 år.    

- Informant 2 har arbetat i 10 år.  

- Informant 3 har arbetat i knappt 1 år.   

- Informant 4 har arbetat i 11 år.  

- Informant 5 har arbetat i 8 år.  

- Informant 6 har arbetat 2,5 år. 

 

Genomförandet av intervjuerna 

Innan vi genomförde några intervjuer läste vi litteratur om intervjumetodik för att få mer 

kunskap i området. Detta hjälpte oss att genomföra intervjuerna på ett så bra sätt som möjligt. 

Vi läste också tidigare forskning i ämnet för att kunna göra vår intervjuguide. Denscombe 

(2009) ger några råd inför genomförandet av intervjuer. Att börja med ”lätta” frågor, 

exempelvis i vårt fall, hur många år de jobbat som enhetschefer, ger intervjuaren 

bakgrundsinformation och informanten en mjukstart (s 256). Sedan gick vi in på frågor som 

handlade om Lex Sarah där enhetscheferna fick ge sina synpunkter. Avslutningsvis gavs 

informanterna möjlighet att tillföra intervjun något som de ansåg att vi missat. Vi var noga 

med att tacka för att de tog sig tid att besvara våra frågor (Denscombe 2009, s 275).  

   För att testa om vår intervjuguide var begriplig och gav svar på det vi ville undersöka så 

gjorde vi en provintervju. Förutom att prova intervjuguiden fick vi som Dalen (2008) säger 

tillfälle att bekanta oss med diktafonen samt att reflektera över vår roll under intervjun (s 36). 

Då intervjun föll väl ut beslutade vi oss för att använda den i vår undersökning.  

   Rummet där intervjuerna sker har betydelse för kommunikationen mellan intervjuaren och 

informanten enligt Lantz (2007) därför har alla informanterna själva fått välja intervjuplats (s 

73). Betydelsen ligger i att skapa en bra relation mellan intervjuare och informant. Det är till 

fördel för intervjun när informanten känner tillit för då kan ämnet för intervjun behandlas fritt 
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(Denscombe 2009, s 255). Vi har utfört intervjuerna med samtliga enhetschefer i en lokal på 

deras arbetsplats. Intervjuerna har tagit mellan 30- 40 minuter. Alla intervjuer har spelats in 

med en diktafon för att samtalen skulle flyta på och för att vi inte skulle missa något under 

intervjuerna. Varje intervju startades med presentation av oss samt undersökningen. Vi 

efterfrågade om de läst informationsbrevet innan intervjun och hade detta inte gjorts så gick vi 

igenom den. Vi poängterade dock för samtliga informanter att undersökningen var frivillig 

och att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst samt att de är anonyma. 

 

Bearbetning och analys av data 

Varje intervju spelades in med en diktafon. Direkt efter varje intervju så transkriberades de 

ordagrant. Det är enligt Dalen (2008) av stor vikt att det görs så snart som möjligt efter 

avslutad intervju för att få en så riktig utskrift som möjligt. Om det är möjligt ska intervjuaren 

själv göra transkriberingen för att därigenom få en uppfattning för det insamlade materialet 

och det medför en bättre analys (s 69). Den som har transkriberat har noggrant kontrollerat sin 

utskrift emot ljudinspelningen. När alla intervjuer var transkriberade läste vi igenom dem 

flera gånger för att hitta återkommande teman. Dessa olika teman hjälpte oss att se likheter 

och olikheter i vårt material. Enligt Lantz (2007) kodar forskaren materialet i olika steg för att 

få en djupare förståelse för det och för att komma fram till en slutledning. I det första steget 

kodar man efter innehållet, exempelvis all data som handlar om utseende får samma kod. 

Utifrån det söker sedan forskaren olika mönster i de olika innehållsgrupperna (s 118). 

   I vår analysdel presenterar vi resultat och analys i löpande text. Med hjälp av tidigare 

forskning samt vår valda teoretiska referensram för vi olika resonemang på hur man kan tolka 

empirin. Utifrån olika teman har vi ställt frågor till empirin för att få förståelse, det vill säga 

vilka likheter och skillnader informanterna har uppehållit sig kring (Lantz 2007, s 120).  

   I intervjuguiden hade vi en vinjett som vi ställde frågor kring under intervjuerna där tanken 

var att enhetschefen skulle få reflektera och tänka hur de skulle agera utifrån en föreliggande 

situation, men svaren blev inte relevanta för studiens syfte då enhetscheferna reflekterade 

utifrån omsorgspersonalens perspektiv. Därför har vi valt att utesluta vinjetten från analysen. 

Berättelsen handlar om fiktiva Olle och en natt på demensboende, se bilaga 2.  

   Vi har prövat och förkastat många olika teoretiska grunder att se vårt material på men funnit 

att med ett organisationsteoretiskt perspektiv och begrepp som makt, ledarskapets 

begränsningar och handlingsutrymme så har vi fått ett nytt sätt att se på kontexten kring Lex 

Sarah utifrån enhetschefens horisont. 



 

 

 

  28 (66) 
 

Studiens trovärdighet 

Vi vill börja med att föra ett resonemang om vår förförståelse på Lex Sarah. Enligt Dalen 

(2008) bör forskarens förhållande till det som undersöks klart framkomma. Detta för att ge 

läsaren en chans att ställning till hur mycket forskarens förförståelse kan ha påverkat 

resultatets giltighet (s 115-116). Den relationen vi har till Lex Sarah är endast igenom vår 

VFU, verksamhetsförlagda utbildning, där vi gick bredvid två enhetschefer. Ingen av oss har 

medverkat i någon Lex Sarah- utredning tidigare. Vi har under studiens gång haft med oss att 

VFU:n kan ha påverkat oss även om vi dock anser den risken som liten. Under intervjuerna 

var vi noga med att behålla en neutral position så att vi inte skulle påverka informanternas 

svar (Denscombe 2009, s 269).  

   Med kvalitativa semi- strukturerade intervjuer så har vi fått en djupare insikt i hur 

enhetscheferna funderar kring Lex Sarah. Forskningsmetoden har tillåtit informanterna att 

vara fria i sina svar samtidigt som vår intervjuguide hjälpte oss att upprätthålla den röda 

tråden intervjuerna igenom (Robson 2010, s 278). Provintervjun som genomfördes 

underlättade genom att vi fick svar på att våra frågor stämde överens med undersökningens 

syfte (Lantz 2007, s 60). 

   Vi har utfört sex semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen. Enligt 

Lantz (2007) görs sådana intervjuer i syfte att få en fördjupad förståelse, strävan är alltså inte 

att nå generaliserbarhet. Undersökningens resultat får sin giltighet igenom att vi ser på 

fenomenet med hjälp av vår teoretiska referensram. Mönster visar sig när teorin läggs på 

empirin, det vill säga det som informanterna har framfört (s 100- 101). Vi har försökt att 

utarbeta intervjufrågorna så att vi skulle få så utförliga svar som möjligt. Enligt Dalen (2008) 

så ökar materialets validitet om frågorna ger detaljrika beskrivningar, det är då som 

informanternas åsikter, känslor och tankar kan komma fram (s 118-119). Vi ser att detta även 

kan hjälpa oss att motverka att informanterna svarar på frågor om Lex Sarah utifrån de 

formella reglerna och inte utifrån sina egna åsikter. Något som vi haft med oss är 

informanternas lojalitet mot organisationen de jobbar i. Denscombe (2009) menar att det finns 

organisationer där informanter inte känner att de kan säga sina åsikter (s 44). Vårt ämne är av 

den karaktären att det kan framkomma kritik mot sig själv som enhetschef och verksamheten 

men också mot organisationen. 

   Resultatet vi fått fram genom vår studie tror vi kan komma till nytta för enhetscheferna 

eftersom det inte finns mycket forskning på Lex Sarah från deras perspektiv.  Resultatet visar 
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på många likheter mellan kommunerna vilket i sin tur pekar på att resultatet kan vara 

överförbart på flera kommuner i Sverige. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har vi fått beakta under varje delmoment i denna undersökning då 

anmälan om missförhållanden inom äldreomsorgen är allvarligt. Vi är medvetna om att vårt 

valda ämne och vårt perspektiv kan väcka olika känslor hos informanterna. Vi har arbetat 

efter de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innefattar att deltagarna i undersökningen ska vara väl informerade om 

vad deras deltagande innebär samt veta att det är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

om de känner. Deltagarna ska få så innehållsrik information som det är möjligt för att de ska 

kunna ta ställning till sin medverkan (Vetenskapsrådet 2001, s 7). I denna undersökning har 

samliga informanter fått både muntlig och skriftlig information. Informanterna har även 

tillfrågats innan intervjuerna påbörjades om de hade ytterliga frågor kring undersökningen. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att samtliga informanter deltar i undersökningen frivilligt. I vissa 

undersökningar krävs vårdnadshavares samtycke, exempelvis om undersökningen berör unga 

eller är av känslig natur (Vetenskapsrådet 2002, s 9). Med anledning av att vi undersöker 

organisationer utifrån enhetschefers perspektiv började vi undersökningen med att få 

samtycke ifrån högsta förvaltningschef. Av de enhetschefer vi fick kontakt med var samtliga 

villiga att delta. 
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Konfidentialitetskravet 

Denna princip innebär att forskaren upprätthåller informanternas anonymitet genom att 

förvara personuppgifter samt övrigt datamaterial så att det inte någon annan kan ta del av 

materialet. När sedan rapportens skall skrivas är det viktigt att inte läsaren ska kunna 

identifiera källan (Vetenskapsrådet 2002, s 12). Både enhetschefer samt kommuners 

deltagande i denna undersökning är anonymt. Vi har även skrivit resultatdelen på ett sådant 

sätt att ingen ska kunna känna igen vem som sagt vad. 

 

Nyttjandekravet 

Den information som framkommit i en undersökning får inte användas i något annat syfte än 

till förmån för studien. Forskaren får alltså inte sälja vidare resultatet som kommit fram 

(Vetenskapsrådet 2002, s 14). Våra resultat i denna undersökning har inte att nyttjas i något 

annat syfte än vad undersökningen avser. 

 

Arbetsfördelning   

Vi har träffats i stort sett dagligen från och med 2011-03-23 till och med 2011-05-13. Vi har 

träffats mycket då vi anset att det gynnar vårt arbete mer än att sitta på var sitt håll och arbeta. 

De dagar vi inte ha träffats så har vi på var sitt håll läst litteratur såsom tidigare forskning mer 

mera. Vår uppsats har uppkommit ur diskussion där vi båda känner lika delaktighet. Vi har 

respekt för varandras åsikter och olika kunskaper. Vi kompletterade varandra väl och anser att 

det gynnat oss båda att göra uppsatsen tillsammans. När vi hade delade meningar om något 

kunde vi uttrycka det, olikheten bildade grunden till en givande diskussion. Camilla är den 

som har transkriberat intervjuerna i syfte att transkriptionerna skulle bli så lika som möjligt. 

Ann-Catrin har haft huvudansvar för att läsa tidigare forskning samt metodböcker. Vår 

teoretiska referensram som empirin bygger på har vi studerat in båda två. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt har vi valt att dela in vårt resultat i följande tema - organisation, makt, 

ledarskapets begränsningar samt handlingsutrymme. Dessa teman har varit återkommande i 

intervjuerna och visar på likheter men också en bredd. Vi har funnit i empirin att det finns 

olika aspekter på verkligheten och vi kan se att variationen inverkar till att enhetscheferna ser 

olika på Lex Sarah-anmälningar. Samtliga intervjupersoner som deltagit i undersökningen 

arbetar som enhetschef inom kommunal äldreomsorg. Fem kvinnor och en man har deltagit 

och deras yrkeserfarenhet varierar mellan knappt ett års erfarenhet till elva år. I den löpande 

texten kommer vi att omväxlande att använda begreppen informant och enhetschef. Vi 

kommer att avsluta varje del med en kort sammanfattning. 

 

Resultat av organisation   

Socialstyrelsen är den myndighet som har utarbetat tillämpningen av Lex Sarah. Den är också 

den tillsynsmyndighet som kommer ut och granskar äldreomsorgen. Vid 

granskningarna/tillsynerna kontrolleras hur omsorgen om äldre fungerar i praktiken. De 

kontrollerar om det finns rutiner för omsorgsarbetet. De kan även intervjua brukare och 

anhöriga för att få reda på kvalitén i omsorgen. Det påtalas att det sker för få tillsyner och de 

som sker är vanligtvis föranmälda flera månader innan. Detta gör att enhetscheferna hinner 

”städa upp” i sina verksamheter vilket de själva ställer sig kritiska till. Det vill säga att 

enhetscheferna hinner göra egen tillsyn och minimera brister i verksamheten för att 

Socialstyrelsen är på ingång.  Detta ger en möjlighet att välja vilket resultat man vill ha. 

 

”Socialstyrelsen är inte ute och jobbar i verkligheten därför tänker jag att de själva påverkar antalet 

anmälningar/…/ja det vet ni väl om ni kör för fort och ser en polisbil. Lite så tror jag det är även i den 

här världen, man kan inte skapa en organisation som har mandat att säga till bara vad andra ska 

göra och sedan inte är där ibland.”(Informant 1) 

 

Informanten menar här att verksamheten inte blir överraskad i vardagens arbete utan man kan 

se över organisationen och förbereda sig. Verksamheterna får också ofta veta i förväg vad 

som ska granskas och då hinner man läsa på. Ett oanmält besök av Socialstyrelsen hade 

kunnat visa på ett annat resultat. 



 

 

 

  32 (66) 
 

   En informant säger att arbetsrutinerna kring Lex Sarah är tydliga och håller med 

Socialstyrelsen om att det görs för lite anmälningar. Denne tänker på att orsaken är att 

enhetschefer är för obekväma med att beskriva avvikelser i termer som Lex Sarah. 

 

”alltså det är som det också beskrivs ifrån Socialstyrelsen så är det ju för lite… alltså vi är för 

obekväma med och alltså anmäla eller beskriva avvikelser i de termer som att Lex Sarah känns så hårt 

och utpekande så att säga/…/vi är lite för känsliga för och kanske påpeka att just det här är en 

avvikelse för vi är lite känsliga för vi gör ju så gott vi kan. Ibland hinner vi inte med och då kanske 

man ska göra en anmälan men så känns det som att man sätter tummen på någon, som att man inte 

sköter sitt jobb. Det är inte det handlar om egentligen, utan det handlar om att den här personen inte 

får det den skulle behöva.” (Informant 5) 

 

Avvikelsen beror inte på att den anställde inte sköter sitt arbete utan det handlar om någonting 

annat som till exempel tidsbrist eller knappa ekonomiska resurser. Personalen har gjort vad de 

kunnat efter dem förutsättningar som finns och då tycker man inte att det är en Lex Sarah. 

Uppfattningar kring hur Socialstyrelsen påverkar kommunernas arbete med Lex Sarah har 

också framkommit. 

 

”/…/Att dra igång en sådan här apparat gör att det blir väldigt stort och det är ganska tungarbetat. 

Det ska skrivas ner om det, och ska sedan granskas av MAS eller SAS eller liknande. Sen ska det 

beslutas om anmälan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska lägga ner arbetstimmar på det här för att 

komma fram till att det inte blir någon åtgärd. För det är det vanligaste svaret vi får idag. För de 

åtgärder som vidtagits brukar vara okej och då undrar man vad det leder till att skicka en Lex Sarah 

dit. Vad leder det arbetet till? Detta hämmar Lex Sarah- anmälningar. Den mänskliga faktorn spelar 

större roll i frågan än sakfrågan. Vi kan se allvarligt på det men Socialstyrelsen ser inte allvarligt på 

det.”(Informant 1) 

 

Här menar informanten att samtidigt som Socialstyrelsen vill att anmälningar ska tas på allvar 

och att de måste öka så förevisar de kommunerna att när väl anmälan är inskickad så ser de 

inte så allvarligt på det hela. 

   Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet är en stor organisation. Några enhetschefer upplever 

att Socialstyrelsen är en för stor organisation för att fungera som tillsynsmyndighet, deras 

besök leder inte till någon permanent förändring i sättet att arbeta med Lex Sarah. Kritiken är 

att när Socialstyrelsen gör föranmälda tillsynsbesök så har de i förväg samlat in material ifrån 

anhöriga och brukare som enhetschefen själv har valt ut. Detta innebär att enhetschefen har 
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möjligheten att påverka utgången av tillsynen. Enhetscheferna tar också upp att de har 

erfarenheter av att Socialstyrelsens beslut om åtgärder kan leda till att pågående 

utvecklingsarbete för de äldres omsorg får vänta. Exempel på detta är att arbetsledningen i det 

dagliga arbetet får stå åt sidan för att enhetschefen måste skriva svar på Socialstyrelsens 

frågor om hur de arbetar med uppkomna brister och så vidare. En informant beskriver sin 

mellanposition i organisationen enligt följande: 

 

”Men alltså det som händer oftast när det är någonting när till exempel Socialstyrelsen är här eller 

Länsstyrelsen som det varit tidigare att – jaha nu ska ni göra en förändring på det här. Jaha är allt 

jobbet med skyldigheter och sånt så hamnar det i knät på mig eller i knät på personalen och i vissa fall 

kanske det är rätt men inte i alla för det handlar väldigt mycket om resurser. /…/ Men 

utredningsarbetet hamnar på mig och på enheten och socialnämnden skriver under och så skickas det 

in.”(Informant 5) 

 

Denna ovisshet av merarbete kan leda till en försiktighet när det gäller att göra Lex Sarah- 

anmälningar. Enhetscheferna vet om deras centrala roll vid ålagda åtgärder. 

 

Kommunernas organisering kring Lex Sarah 

Rutiner gällande missförhållanden i äldreomsorgen finns upprättade i varje kommun. En 

enhetschef funderar kring om det låga antalet anmälningar beror på skillnader mellan 

kommunerna när det gäller synen på vad ett missförhållande är: 

 

”vi löser ju mycket i vardagen som lika gärna kunde varit en Lex Sarah… för det som Lex Sarah 

byggdes på var ju riktigt illa och så illa är det ju inte, så tror jag att vi tänker och då gör vi ingen Lex 

Sarah.” (Informant 6) 

 

En annan informant beskriver att det finns jättetydliga rutiner kring Lex Sarah men att 

enhetscheferna tar till sig dem olika. 

 

”Ja alltså en rutin finns. Den är jättetydlig. Sen Äh… tror jag att vi tar den till oss olika… Äh… den 

har väl inte fullt mandat i hela förvaltningen då. Men det finns en tydlig rutin och det är ju egentligen 

att alla i hela förvaltningen har ju anmälningsskyldighet som man informeras om när man anställs.” 

(Informant 1) 

 



 

 

 

  34 (66) 
 

I samtliga kommuners rutiner kommer anmälningen om ett missförhållande till enhetschefen 

som har ansvaret över berörd verksamhet. Den kan inleda en utredning om missförhållande 

föreligger i sin egen verksamhet. Därefter går anmälan/utredningen vidare till utsedd person i 

kommunen som har ansvaret över avvikelsehantering. Här säger informanterna att det finns 

en kontrollfunktion om enhetschefen inte har agerat så kan den utsedda personen göra det. 

 

”sen skickar jag dem till medicinskt ansvarig sjuksköterska och då känner jag att den kontrolleras 

igen.” (Informant 6) 

 

En annan enhetschef pekar dock på risken med att när kommunerna tillåts vara sin egen 

kontrollmyndighet så kan det leda till att avvikelserna inte dokumenteras. Ytterligare en svag 

länk är att i de flesta fall är personen som har tillsynsansvaret också ingår i ledningsgruppen, 

detta kan i sin tur försvaga objektiviteten. Samtliga sex informanter visade oss tydliga 

flödesscheman på hur de skulle arbeta med en Lex Sarah-anmälan. En av informanterna visar 

en avvikelseblankett med olika rutor att kryssa i för vilken anmälan avser. På ena sidan kan 

man exempelvis fylla i brister/ försummelse/vanvård i omsorgen medans det på andra sidan 

finns en ruta med texten Lex Sarah. Detta är samma situationer och det är märkligt att det är 

uppdelat. Som blanketten är utformad visar den en skillnad mellan vanvård och Lex Sarah. Vi 

har också sett att det finns utarbetade utredningsblanketter med olika rubriker som hjälper 

enhetscheferna vid dokumentationen i en Lex Sarah-utredning. 

   Informanterna berättade att man informeras om anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah 

när man anställs. Alla informeras om att vid misstankar om missförhållanden så måste man 

anmäla vidare till sin chef. En informant var kritisk till att det är upp till varje enhetschef att 

informera sina anställda och att det kan se olika ut inom olika verksamhetsområden. I två av 

kommunerna har mycket hänt i organisationen med bland annat byte av chefer. Informanterna 

säger att detta leder till att de tar tag i de praktiska arbetsuppgifterna för dagen. Detta leder till 

att samarbete och gemensamma reflektioner mellan enhetscheferna i kommunernas 

äldreomsorg kring frågor om missförhållanden får stå åt sidan. 

 

”Vi har nog levt mycket här och nu, tror jag. Vi har haft lite stökigt. Den chef vi hade lämnade och så 

tog den andre över och så var det lite brist på enhetschefer och hon kom i en situation som var urtuff. 

Mycket tid har gått åt till här och nu grejor. Överlevnad.” (Informant 4) 
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”/…/ men alltså effekten med det och det blir ju så när man byter ut folk att nu lever vi nu var och en 

på öar. Vi har ju inget och den enda som förlorar på det är organisationen.” (Informant 6) 

 

En annan informant bekräftar att Lex Sarah oftast är något man talar om på enhetschefsnivå 

när det är aktuellt för dagen men att de faktiskt har reflekterat tillsammans kring vad som 

genererar en Lex Sarah.  

 

” /…/ När det har varit aktuellt så har vi tagit upp det på möten. Äh.. men.. vi har pratat om vad som 

kan generera en Lex Sarah. Rent allmänt för att det är intressant att veta.” (Informant 3) 

 

Vid en intervju beskrevs en ovisshet av konsekvenser vid en Lex Sarah-anmälan för 

kommunen. Denne menade på att det inte går att förutse vad för åtgärder som måste vidtas för 

hela organisationen. Parallellen dras till uppståndelsen kring Sarah Wägnert och att hon 

anmälde Solna kommun för vanvård och att det ledde till en utveckling av Socialtjänstlagen. 

Det beskrivs att ju högre upp i organisationsstrukturen man kommer desto mer går tankarna 

till konsekvenser och krav som skulle kunna bli följden av en uppmärksammad Lex Sarah. 

Socialstyrelsen lägger på åtgärder som måste ombesörjas omedelbart och allt annat som man 

innan anmälan arbetade med får stå åt sidan. 

 

”alltså det är ju är så att det som händer när det blir en anmälan något större som Lex Sarah så blir 

det fokus istället för att tänka på helhet då. Då kommer regeringen ut med ett direktiv att nu måste ni 

titta över det här, nu är det här som inte fungerar. Då kan man lägga nationella stora kolosser för en 

enda sak när vi kanske har tio saker som vi egentligen hade behövt jobba med.”(Informant 1) 

 

Vi har beskrivit tidigare vilka missförhållanden som innefattas i Lex Sarah-paragrafen, vilka 

handlar om avvikande respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. De 

enhetschefer som vi har intervjuat beskriver hur strukturerna i organisationen påverkar deras 

handlande när det gäller missförhållanden inom äldreomsorgen. Några menar att de sitter i en 

mellanposition där de har mandat att starta utredning om Lex Sarah men om någon 

överordnad chef säger något annat i ärendet så är hierarkin tydlig. Nedanstående ord ifrån en 

informant visar på hur handlingsutrymmet är begränsat i hierarkin: 
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”/…/ det kommer ju personal som kommer och pratar med mig om det här och det där och då är det ju 

jag som blir ett stopp mot min personal och sen när jag måste gå vidare till min chef och då blir det ett 

stopp för mig.” (Informant 5) 

 

Om det står oklart vad som genererar en Lex Sarah- anmälan så återgår man till 

organisationsstrukturen och den formella ordningen, det vill säga att man går till högre nivå 

för att få vägledning vid beslutsfattandet. En informant förklarar följande för oss om Lex 

Sarah- anmälningar: 

 

”/…/ man får tänka att det ligger i varje skikt då, alltså vara medvetna om påverkan uppifrån även 

ifrån stat, Socialstyrelsen säger ju hur det ska vara egentligen. Det är det som jag vill uppmärksamma 

er på för de har inte gjort det lätt för oss på något sätt att jobba med det heller. Förutsättningarna är 

väl inte de bästa.”(Informant 1) 

 

Analys av organisation 

Äldreomsorgens tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen. I intervjuerna framkommer det att 

informanterna anser att det görs för få tillsyner och att de som sker vanligtvis är föranmälda. 

Det beskrivs att de hinner förbereda tillsynerna vilket kan leda till att brister inte upptäcks, 

och att detta ger kommunen möjlighet att välja vilket resultat man vill ha. Socialstyrelsen kan 

komma med orimliga åtgärder som skall åtgärdas skyndsamt och det andra utvecklingsarbetet 

får stå åt sidan. Bolman & Deal (2005) nämner just detta att konsekvenser med stora 

organisationer är att det kan bli ett för långt avstånd mellan beslut och verkställighet som skall 

implementera dem in i verksamheten (s 84ff). Vi kan utröna i intervjuerna att enhetscheferna 

påverkas av de olika organisationsstrukturerna och dess formella ordningar vid Lex Sarah- 

anmälningar. Om det står oklart vad som genererar en Lex Sarah- anmälan så återgår man till 

organisationsstrukturen och den formella ordningen, det vill säga att man går till högre chef 

för att få vägledning vid beslutsfattandet. Bolman & Deal (2005) förklarar att 

handlingsutrymmet begränsas av vilken roll man har i strukturen eftersom att alla val 

påverkar hela organisationen (s 73-76). Wolmesjö (2005) skriver om de krav och 

förväntningar som finns på enhetschefen i äldreomsorgen. De ska ha mål för verksamheten, 

följa budget, kunna fatta beslut i alla situationer samt finnas redo för politikernas krav (s 224). 

Första linjen – cheferna besitter den rollen att vara navet vid genomförandet av beslut som 

kommer uppifrån (Manthorpe, Hussein, Penhale, Perkins, Pinkney & Read 2010, s 364ff; 
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Killick & Taylor 2009, s 214). Det vi kan förstå är att det finns faktorer i organisationerna 

som begränsar och komplicerar för enhetschefen i sina utredningar om vilka 

förbättringsåtgärder som skulle kunna vidtas när ett missförhållande upptäckts då det till 

exempel kan handla om för lite resurser som denne inte rår över.  

   Regler och policys är till för att en organisation ska arbeta enhetligt. Ordningen gör det 

enkelt för de anställda att veta vad som förväntas av dem i den aktuella situationen och de kan 

hänvisa till rutinerna (Bolman & Deal 2005, s 82: Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 

2005, s 36). Vi har fått insikt i hur flera avvikelseblanketter kan medverka till att 

organisationen gör skillnad på en ”vanlig” avvikelse om exempelvis brister i omsorgen och en 

Lex Sarah genom hur de utformat avvikelseblanketten. Alla kommuner har utformat 

dokument med syfte att hjälpa den som anmäler och den som utreder. Vi ser att dessa kan 

vara till hjälp men de är också styrande. En avvikelseblankett som visar skillnad på vanvård 

och Lex Sarah kan antyda att en Lex Sarah- anmälan definitivt är mer av allvarlig art. 

Utformningen av dokumenten kan begränsa antalet Lex Sarah- anmälningar och utredningar 

när gränserna är otydliga. Vi ser också att färdiga dokumentmallar som är till för att hjälpa 

enhetschefer att veta vad en Lex Sarah- utredning ska innehålla kan verka hämmande och 

göra att man inte går utanför mallen om det finns ytterligare information att inhämta. Att 

enhetschefen helt enkelt arbetar endast utefter rutinen. Vid svåra beslut kan det också vara en 

trygghet att följa dokumenten för att förhindra att personliga relationer påverkar bedömningen 

(Bolman & Deal 2005, s 82: Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 2005, s 36). 

   En informant påtalade att även om det finns tydliga rutiner så behöver det inte betyda att 

alla arbetar utefter dem. Informanten säger att rutiner har olika betydelse och värde för olika 

enhetschefer. Bolman & Deal (2005) nämner samma sak och menar att detta kan leda till att 

enheterna i en organisation arbetar på olika sätt. Om detta skall stävjas så krävs en god 

samordning och en dialog kring arbetssätt (s 84ff; Christensen et al 2005, s 49). I intervjuerna 

har även enhetscheferna påtalat liknande problem som uppkommit när de bytt överordnade 

chefer. Detta kan vara en aspekt till det låga antalet anmälningar för att enhetscheferna arbetar 

på sina enheter utan att mötas kring rutiner och policys gällande missförhållanden i 

äldreomsorgen.  

 

Sammanfattning av organisation 

Genom vårt resultat ser vi att Socialstyrelsen gör få tillsyner i verksamheterna. 

Enhetscheferna efterfrågar flera och då helst oanmälda besök för att det ska ge en mer verklig 
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bild av hur det är i omsorgerna. Dagens system ger enhetscheferna möjligheten att i stor 

utsträckning förbereda sin verksamhet samt att välja vilka brukare som Socialstyrelsen ska 

träffa. Detta menar enhetscheferna själva ger ett resultat av besöken som inte behöver stämma 

överens med verkligheten. Uppfattningen är att Socialstyrelsen upplevs vara långt ifrån 

verksamheterna. Enhetscheferna känner att en Lex Sarah-anmälan inte är värd den extra 

arbetsbördan då Socialstyrelsen oftast nöjer sig med de åtgärder som enhetschefen redan 

vidtagit. Alla informanter vet hur de ska gå till väga vid en Lex Sarah-anmälan, rutinerna som 

finns är tydliga, hur man tar till sig dem kan dock variera mellan olika enhetschefer. 

Resultatet visar att kommunerna själv kontrollerar anmälningarna och det tas upp som möjlig 

anledning till att avvikelserna inte dokumenteras. Flera informanter tar upp att hela 

organisationen påverkas vid täta chefsbyten. Detta leder till att arbetet mest koncentreras på 

att genomföra de löpande arbetsuppgifterna. Slutligen framkommer det att positionen man har 

i organisationen påverkar vid Lex Sarah-anmälningar. Vilka åtgärder som skulle kunna bli 

följden av en anmälan beskrivs vara något som blir viktigare ju högre upp i hierarkin man 

kommer.  

 

Resultat utifrån makt 

I den teoretiska referensramen har beskrivits hur olika maktformer kan påverka enhetschefens 

beslutsfattande. Det handlar om flera delar såsom strukturell makt, formell makt och 

relationell makt samt resurser. Det finns olika typer av maktförhållanden som inverkar på 

hanteringen av Lex Sarah. Att äldreomsorgen är en offentlig verksamhet som drivs utifrån 

skattemedel är av stor betydelse. Detta påverkar organisationens möjligheter då det inte finns 

pengar i överflöd. Pengar definieras som en maktaspekt och några informanter menar att om 

det gjordes flera Lex Sarah-anmälningar så skulle det leda till merkostnader för kommunen. 

Denne tar upp att missförhållanden ofta är resultatet av en åtstramad budget med för lite 

personal som följd. Personalen kan inte tillgodose brukarnas behov fullt ut eftersom det inte 

finns pengar att täcka upp verksamheten med. En informant beskriver hur socialnämndens 

politiker fördelar ut resurserna samt hur det borde göras: 

 

”/…/ så här mycket pengar har vi och nu ska det fördelas på de här ställena. Då blir det så här mycket 

pengar till dig och då räcker det till så här mycket personal. Istället för att göra tvärtom.” 

(Informant 5) 
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Enhetschefen inom äldreomsorgen har uppgiften att utreda och ta beslut i ärenden som gäller 

missförhållanden. Vid intervjuerna kom vi ofta in på ämnet makt ur olika aspekter när det 

gäller Lex Sarah. Det framkommer flera moment kring Lex Sarah- förfarandet som påverkar 

viljan att anmäla. Enhetschefen har det övergripande ansvaret för sin verksamhet och att de 

per automatik har makten att kunna välja om de vill ta tag i problemen eller inte teoretiskt 

sett. Vidare menar de att Lex Sarah blir ett utpekande av person mer än att visa på vad som 

inte är bra i verksamheten. Vid samtliga intervjuer framkommer det att när en utredning visar 

på ett missförhållande enligt Lex Sarah så har det blivit påföljder som nya rutiner i det dagliga 

arbetet, muntlig eller skriftlig varning, förflyttning av personal samt uppsägning. Utifrån detta 

kan vi förstå den oro som informanterna säger sprider sig i organisationen vid en Lex Sarah- 

anmälan. 

   Lex Sarah-utredningar beskrivs av några som något drastiskt som leder till en tryckt 

stämning i hela organisationen. 

 

”efteråt den här Lex Sarahn gick det rykten i huset om vad som hade hänt/…/och då blir det ju oro 

från andra grupper. Då undrade man hur mycket man fick göra innan det blir en uppsägning! Så då 

fanns det en liten oro.” (Informant 4) 

 

”Äh… om man säger när det gäller omsorgspersonalen så tycker de att det är jobbigt/…/” 

(Informant 3) 

 

”/…/ Jag upplevde ju nyligen vid en Lex Sarah att alla blir lite mer otrygga i sin yrkesroll och tänker 

på vad de gör och så. Och det måste jag ju stötta i och prata kring för det är ju inte så konstigt att 

man känner så i början och framförallt inte om en arbetskamrat som får gå därifrån… alltså om det 

blir lite allvarligare repressalier så, då känner man sig lite vaktad på. Personalen tänker det får inte 

hända någonting nu… så visst blir det lite så och det är lite att jobba med, framförallt i de undre leden 

är det jag pratar om nu.” (Informant 2) 

 

”alltså många av cheferna reagerar nog så att man tänker kan vi inte ta detta vid sidan av och 

diskutera och hitta någon lösning på det här. Fixa till det lite snyggt. När det gäller omsorgspersonal 

så blir det ju oroligt i gruppen eftersom det inte är något vanligt förekommande. Det är inte integrerat 

i verksamheten/…/.” (Informant 1) 
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Att kommunerna själva får vara sin egen kontrollmyndighet som vi tidigare tagit upp ger 

utrymme för subjektiva bedömningar. Att en enhetschef som utreder sin egen verksamhet inte 

kan vara objektiv tar flera informanter upp. 

   Det positiva som makten i yrket innebär är att man genom att anmäla sin egen verksamhet 

kan göra den bättre, det vill säga att man lär av sina misstag så att det inte händer igen. 

Informanten har erfarenhet av några anmälningar som inte lett till någon allvarlig åtgärd vilket 

gjort att personalgruppen upplever Lex Sarah som mindre laddat nu. 

I bedömningen om det föreligger ett missförhållande enligt Lex Sarah eller inte tar några 

informanter upp tidigare anmälningar inom kommunen. Man jämför det aktuella ärendet med 

hur kollegorna tidigare bedömt liknande fall. Det framkommer att relationen mellan 

enhetschef och omsorgspersonal ibland blir problematisk när man befarar missförhållanden 

om man känner varandra väl. 

 

”Men Lex Sarahn var ändå lätt att hantera för jag hade inga relationer på det sättet. Jag var ny som 

chef. Och relationer får inte påverka men det kan göra det.” (Informant 2) 

 

Det låga anmälningsantalet kan bero på att omsorgspersonalen är rädd för att anmäla 

varandra. En enhetschef säger att effekten av lagstiftningen är att konsekvensen av ett utrett 

missförhållande blir ”piskan” som exempelvis i form av omplacering. Det framkommer att 

man är rädd för att anmäla varandra, för om det skulle leda till uppsägning vill man inte ha det 

på sitt samvete trots att man vet att personen gjort fel. Informanterna beskriver det utifrån 

omsorgspersonalen vinkel. 

 

”/…/och man vill absolut inte sätta dit någon så att det blir en Lex Sarah för det är ju mer allvarligt 

och sådana där saker. Man vill inte vara den som skvallrar och så. Men samtidigt så vill man inte att 

det ska begås några fel och man vill att det ska bli bra, så det är lite dubbelt, det är lite jobbigt men 

jag måste göra det.”(Informant 3) 

 

En maktaspekt som man kanske inte tänker på är möjligheten att påverka genom att ge eller 

undanhålla information. Enhetscheferna berättar att de vid nyanställningar informerar om 

anmälningsskyldigheten, sedan ser det väldigt olika ut. Några tar upp ämnet vid 

personalmöten medan några tar upp det varje sommar då sommarvikarierna börjar. Det 

framkommer att Lex Sarah ofta är något som endast diskuteras kring när missförhållanden 

uppdagas. Det tycks endast vara på dagordningen när ämnet är aktuellt. I flera intervjuer 
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påtalas kunskapsbrist om vad som egentligen faller under Lex Sarah som en orsak till de få 

Lex Sarah- anmälningarna. 

 

”Jag tror att det har med okunskap att göra. Vi har pratat om det en hel del och man vet inte riktigt 

vad som genererar en Lex Sarah.” (Informant 2) 

 

Det framkommer att man ska anmäla för att lära sig så att inte händelsen upprepas men att 

många har svårt att tänka så. 

 

”/…/ att jag haft två stycken anmälningar som då bara har lett till att vi har blivit uppmärksammade 

själva och att vi har lärt oss någonting av det så tror jag att det blir lite mer… det blir nästan som en 

Aha-upplevelse att det här är inte något farligt, att man blir uppsagd eller att man blir uthängd i 

pressen. Utan det är mer att vi ska lära oss. Här hände en grej som inte får hända igen och hur bär vi 

oss åt för att det inte ska hända igen.” (Informant 4) 

 

Utan Lex Sarah ses som något större och endast fall av allvarligare art och drar paralleller till 

paragrafens ursprung med missförhållandena kring Sarah Wägnerts fall i Solna. Det svåra 

med att anmäla eller inte tycks vara att de missförhållanden som kan inbegripas i Lex Sarah är 

svårare att definiera. De menar på att en avvikelse där exempelvis någon glömt att ge en 

brukare sin medicin är mer konkret och kan bevisas på ett enklare sätt. 

 

Analys utifrån makt 

Kring enhetschefens kontext och Lex Sarah- anmälningar ser vi att flera maktformer påverkar 

agerandet. Handlingsutrymmet begränsas utifrån flera maktformer där vissa kan påverkas men 

andra inte. Strukturell makt får enhetschefen per automatik genom sin befattning, det vill säga 

rätten att bestämma och besluta utifrån gällande lagar (Thylefors 2007, s 77ff). Under 

intervjuerna så har det även uppkommit att enhetschefens övergripande ansvar ger dem 

makten att välja att ta tag i problem eller inte rent teoretiskt. I det övergripande ansvaret som 

enhetschef, ingår även att ansvara för budget. Flera enhetschefer påtalar att budgeten är ett 

maktmedel som påverkar kvaliteten inom äldreomsorgen. De säger att de blir tilldelade en 

viss summa pengar som de sedan ska fördela ut. Summans storlek kan inte enhetschefen 

påverka i någon större utsträckning. En informant säger att missförhållanden ofta grundar sig i 

personalbrist som följd av en åtdragen budget. Detta understryks av tidigare forskning som 

pekar på problemet med att för låg personaltäthet är en omständighet som bidrar till 
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missförhållanden (Buzgova & Ivanova 2009, s 123). Albinsson (2002) säger att enhetschefen 

inom äldreomsorgen har stora krav på sig ifrån tillsynsmyndigheten att kunna erbjuda en god 

äldreomsorg (s 4ff). Här kan vi se att enhetschefen står med åtstramad budget på ena sidan 

och kraven ifrån tillsynsmyndighet på den andra. Det tycks vara problematiskt att förena alla 

förväntningar för att tillgodose allas önskemål. Risk finns också att enhetschefen som besitter 

makten kan välja att inte försöka förändra för utveckling. 

   I Socialstyrelsens handbok för hantering av Lex Sarah-anmälan framgår klart och tydligt att 

den som anmäler inte får drabbas av någon bestraffning. Alla har skyldigheten att anmäla 

(Socialstyrelsen 2010, s 48ff). Det framkommer under intervjuerna att det finns en rädsla att 

anmäla sina medarbetare. Därför har det visats att det förekommer att enhetschefen jämför 

med tidigare liknande avvikelser. Thylefors (2007) menar att relationell makt, det vill säga att 

en enhetschefkollega som man ser upp till själv som enhetschef kan påverka ens olika beslut 

för att man är rädd för att hamna i konflikt och bli utanför. Det kan också uppstå en så kallad 

expertmakt där till exempel en kollega som har stort förtroende i organisationen på grund av 

sin kunskap påverkar andras beslut (s 88). Några enhetschefer säger att de jämför sitt ärende 

med tidigare uppkomna ärenden. På detta sätt kan enhetscheferna ha en slags makt över 

varandra, ingen vill utmärka sig och avvika. Vi har även tagit upp makten att besitta kunskap 

och information. Det tycks vara så att man inte ofta pratar i termer som Lex Sarah vilket kan 

vara en möjlig orsak till få anmälningar. Att man helt enkelt känner osäkerhet i området. Vi 

har fått berättat för oss att ämnet oftast bara diskuteras när det är aktuellt och att det då för det 

mesta brukar bli oroligt ibland omsorgspersonalen. Detta kan förstärka eventuella farhågor 

kring Lex Sarah. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter så är det viktigt att avvikelsehanteringen 

är väl integrerad i verksamheten och enligt dem innebär det att man informerar om 

anmälningsskyldigheten minst en gång om året, informationen ska vara skriftlig och muntlig 

(Socialstyrelsen 2010, s 43-47). De enhetschefer som vi har intervjuat följer i stort denna 

rekommendation men vi ser att de har möjlighet att informera oftare om Lex Sarah. Att de 

inte gör det kan vi förstå utifrån den oro som beskrivs uppkomma i personalgrupperna när en 

Lex Sarah-avvikelse är aktuell. 

 

Sammanfattning utifrån makt 

Att makt i olika former påverkar enhetscheferna ser vi i resultatet. Ekonomi framträder som 

en stor maktaspekt. Det påpekas dels att flera Lex Sarah-anmälningar troligtvis skulle leda till 

större kostnader för kommunerna samt att missförhållandena ofta beror på att personalstyrkan 
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minskat efter att man dragit ner i budgeten. Det vanligaste är att en Lex Sarah-anmälning 

leder till åtgärder som varningar och förflyttningar. Detta har enligt enhetscheferna skapat en 

oro i personalgrupperna för Lex Sarah då dessa personliga åtgärder har gjort att det blir ett 

utpekande av person och inte av själva händelsen. Informanterna menar att det kan påverka 

omsorgspersonalen till att inte anmäla. Enhetscheferna kan vid en Lex Sarah-anmälan prata 

med kollegorna för att få deras synvinkel av händelsen, kollegorna har en form av makt i 

dessa lägen. Resultatet visar vidare att man inte vill sticka ut därför gör enhetscheferna som 

de andra cheferna i organisationen gör. Positiva sidor av makt framkommer också som när 

enhetscheferna anmäler sin verksamhet för att göra den bättre. De använder Lex Sarah-

anmälan som ett exempel på ett misstag man inte vill ska hända igen. 

 

Resultat av ledarskapets begränsningar 

I samtliga intervjuer vi gjort har vi kunnat skönja en slags maktlöshet där enhetscheferna vill 

och anser att det ska göras fler anmälningar enligt Lex Sarah, men att omkring dem i den 

dagliga kontexten finns flertalet faktorer som begränsar deras möjlighet att göra detta fullt ut. 

För en djupare förståelse av det komplexa med handhavandet kring Lex Sarah måste alla 

faktorerna tas med när man ställer sig frågande till det låga antalet anmälningar. 

När ett missförhållande upptäcks är det oftast enhetschefen som startar en utredning. 

Socialstyrelsen menar att det inte är lämpligt att den som är den närmaste chefen ska leda 

utredningen på grund av att denne inte är objektiv. En informant håller med om att det är 

anmärkningsvärt att man som enhetschef får göra utredningen. Det skulle kunna vara så att 

orsaken till missförhållandet faktiskt låg hos arbetsledningen. 

 

”Ja, egentligen är det ganska anmärkningsvärt. Det är lite förvånande egentligen att jag kan göra 

det/…/ det är inte korrekt om man säger så.” (Informant 2) 

 

Två av informanterna säger dock att de inte tror att någon skriven Lex Sarah kan läggas ned 

på grund av att enhetschefen själv inlett utredningen och inte klarar av objektiviteten för det 

finns kontroll i systemen där anmälan alltid går vidare till annan ansvarig person i 

förvaltningen, som i sin tur kan reagera om något står oklart. 

   Bristen på ekonomiska resurser är en begränsning i ledarskapet när det gäller att trycka på 

för att få omsorgspersonalen att göra flera anmälningar. De menar att flera anmälningar ändå 

inte leder till någonting. Det finns ju ändå inga pengar att genomföra åtgärder med. En av dem 
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säger att bristerna som upptäcks inom äldreomsorgen inte beror på kompetensbrist hos 

personalen, utan på att det inte finns tillräckligt med resurser. Ledarskapet tycks också 

begränsas av en så kallad ”hålla om - mentalitet”. Två informanter berättar om ett synsätt som 

kan uppstå vid ärenden som gäller missförhållanden. Om saken kan åtgärdas utan att formella 

papper fylls i så kan den ”smidiga” vägen vara ett alternativ. En informant säger att denna 

mentalitet grundar sig i rädsla och otrygghet i sin yrkesroll. 

 

”de tänker att de står där själva och tror jag att många inte gör en anmälan då eller att du och jag 

klappar varandra på axeln lite… så om du gör något så ser inte jag det och om jag gör något så ser 

inte du det… nu är jag ofantligt kritisk då men jag tror faktiskt så.” (Informant 1) 

 

Den andra informanten beskriver hur omsorgspersonalen kan försöka att omvärdera det de 

sett eller hört. 

 

”sen är det nog så att man håller varandra om ryggen… jag tror det… att man tänker – jag tolkade 

nog henne fel, det var nog inte så hårt.” (Informant 6) 

 

Enligt lagen måste Lex Sarah-utredningen ske skyndsamt vilket innebär att den går före de 

löpande arbetsuppgifterna. Enhetschefer inom äldreomsorgen har många arbetsuppgifter och 

en informant tar upp tidsbristen som en faktor för oviljan att anmäla. En Lex Sarah-utredning 

är lång och omfattande det tar tid att samla in material och prata med de inblandade. Som en 

informant påtalar så är en Lex Sarah det sista man vill ha på sitt skrivbord när man är inne i en 

intensiv period av exempelvis lönesamtal eftersom båda uppgifterna tar så mycket tid i 

anspråk. 

 

”det är jättearbetsamt ska jag säga… samtidigt som det är en chans att visa för alla vad vi ska stå för 

och att det kan föra något med sig. Visa att detta är grunden i vårt arbete. Så även om det var skit just 

när det hände så kan det leda till något positivt… det beror på vad jag väljer att göra med det.” 

(Informant 2) 

 

Alla informanterna tror att det skrivs för få avvikelser och det grundar de på hörsägen. De får 

höra om olika problem ute i verksamheten men ingen omsorgspersonal vill ta ansvar för de 

uppkomna ryktena. En enhetschef funderar kring orsaken till varför man väljer att inte ta tag i 

ryktena och anger rädsla för merarbete som möjlig orsak. 
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”Rädsla. Till 150 % handlar det om det... Vad är man rädd för? Merarbete.”(Informant 1) 

 

Merarbetet handlar om det administrativa utredningsarbetet samt även om att hantera den oro 

som uppstår i personalgruppen vid en Lex Sarah. En orsak till det låga antalet rapporteringar 

kan vara att omsorgspersonalen är rädda för att drabbas av repressalier av sina arbetskamrater. 

Såhär berättar en informant om hur det kan upplevas i en arbetsgrupp inom äldreomsorgen att 

anmäla enligt Lex Sarah: 

 

”Men det är olika för olika arbetsgrupper hur öppen man är kring avvikelser. Det är viktigt att jag 

visar gruppen att den som gjort anmälan har gjort något bra och det är så man ska göra. /…/ Men 

visst har jag stött på nu i en grupp att tankesättet är att man inte kan ange varandra. Och då måste jag 

bli skogstokig.”(Informant 2) 

 

Det handlar om att omsorgspersonalen inte vill skvallra på en medarbetare. Enligt flera 

informanter finns denna oro i personalgruppen för att Lex Sarah inte på ett naturligt sätt är 

integrerad i verksamheten. Det framkommer att enhetschefer väljer att åtgärda problemen 

utan en anmälan för att undvika all oro som uppstår. En enhetschef funderar kring hur denna 

oro skulle kunna förebyggas och kommer fram till att man som ledare bör inta en avslappnad 

attityd och att visa att de aktivt jobbar med att förebygga missförhållanden. En annan 

enhetschef säger att det måste bli ett öppnare klimat till att anmäla för att det inte behöver 

handla om att man gör något fel med vilja, utan att det är situationer som uppstår i omsorgen 

om äldre. 

 

”Det måste ju inte handla om att man gör något fel med vilja, utan att det är situationer som uppstår. 

Det är jättejobbigt att det uppstår sådana här situationer men det händer ju i alla fall och i den här 

målgruppen. Det är sådant vi måste jobba med hela tiden. Bemötandefrågor och så.” (Informant 3) 

 

Enhetschefens arbete är att leda sin personalgrupp, det handlar om att både kritisera och 

inspirera. Denna balansgång kan vara svår och i synnerhet vid problem. Flera informanter 

beskriver att när de får en Lex Sarah som leder till allvarligare åtgärder som omplacering eller 

uppsägning växer misstänksamheten i personalgruppen. De bli mer vaksamma och rädda för 

att göra fel. En informant berättar hur komplicerat det är att vara ledare för en grupp där 

personalen anmält varandra samtidigt som man ska utreda. Alla inblandade är i behov av 
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stöttning. Den här informanten har valt att stötta den personal som gjort anmälan för att påvisa 

för alla att man gör rätt när man anmäler ett missförhållande. Den person som utreds får hjälp 

via företagshälsovården. 

 

”Ja alltså om det är en person som har gjort någonting galet så kanske det finns andra personer som 

ska stötta den mer. Företagshälsovården eller liknande. För att ibland måste ju chefen vara den som 

stöttar den som gjort anmälan och resten som är kvar.” (Informant 2) 

 

Analys av ledarskapets begränsningar 

Som vi nämnt i tidigare forskning så finns det aspekter som skiljer ledarskapet inom 

äldreomsorgen från ledarskapet i andra organisationer åt bland annat att verksamheten 

finansieras av skattemedel (Thylefors 2007, s 63-64). Två informanter tycker att de 

neddragningar som omsorgen blivit belagda med under de senaste åren påverkar deras 

ledarskap negativt. Även om de ser och vill åtgärda brister så anser de inte att det finns pengar 

till det. Vi ser att följderna kan bli att de inte gör några Lex Sarah-anmälningar då detta kan 

leda till åtgärder som kostar pengar. Pengar som i så fall får tas av någon annan del i 

verksamheten. 

   I alla kommuner kan alla enhetschefer själva få utreda Lex Sarah–avvikelser vilket kan bli 

problematiskt eftersom det kan vara svårt att vara objektiv när det handlar om ens egen 

verksamhet. Anmälningarna går dock vidare till ansvarig person i kommunen som då kan 

säga sin mening i ärendet. Detta ser enhetscheferna som bra då det blir en extra kontroll. 

Socialstyrelsen (2010) tycker inte att det är lämpligt att den ansvariga chefen utreder eftersom 

missförhållandet kan beröra arbetsledningen, vilket resulterar i att anmälan då även gäller 

enhetschefen (s 61). Även i tidigare forskning har man konstaterat hur svårt det kan vara för 

chefen att vara objektiv, de menar att det är viktigt med en välfungerande organisation runt 

cheferna som jobbar med missförhållanden för att ge dem stöd i arbetet (Omote at al 2007, s 

575). Detta innebär att kommunens hanteringsrutiner av Lex Sarah-utredningarna påverkar 

enhetscheferna i deras ledarskap. Att låta ytterligare en person granska ärendet är bra men 

frågan är hur objektiv den personen är då det inte är helt ovanligt att den personen och 

enhetscheferna ingår i samma ledningsgrupp.  

   Några informanter tar upp hur tidskrävande en Lex Sarah-utredning är och de tror att det 

kan vara en faktor som begränsar dem i sitt ledarskap. Enhetscheferna vet att en Lex Sarah-

anmälan kräver mycket av deras tid och att de då måste skjuta på sina andra arbetsuppgifter.                                                                                                                                                                         
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Forskning visar på att det hänt otroligt mycket för cheferna inom äldreomsorgen de senaste 20 

åren. Den ökningen av ansvarsområden har inte bara gjort att de har mer att göra utan också 

att de behöver vara ute i sina verksamheter för att säkerställa att kvalitén på omsorgen är vad 

tillsynsmyndigheten kräver (Albinsson 2002, s 4ff; Wolmesjö 2005, s 30-32). Alla 

informanter vill vara bra chefer men de känner att tiden inte räcker till. Då kan det uppstå en 

ovilja att göra en Lex Sarah-anmälan som förutom att det tar tid från andra uppgifter också 

skapar oro i arbetsgruppen. Oviljan beror inte på enhetschefens egen inställning till Lex Sarah 

utan det måste förstås utifrån de kontextuella faktorerna. En informant menar att ledarskapet 

också begränsas om enhetschefen känner sig osäker i sin yrkesroll. Eftersom osäkerheten 

leder till att denne då påverkas mer av organisationskulturen på arbetsplatsen. Finns det då ett 

synsätt på Lex Sarah som ger enhetschefen en möjlighet att åtgärda problemet utan en 

anmälan så kan den utvägen vara lockande. Detta alternativ tar mindre tid och förhindrar att 

oro ska sprida sig i verksamheten. Tidigare forskning visar att om antalet anmälningar ska öka 

så är det nödvändigt att chefen skapar ett förtroende så att omsorgspersonalen får 

självförtroendet för att kunna agera i dessa ärenden (Richardson et al 2002 s 339). Detta visar 

att ledarskapet inte är något som är opåverkat av omgivningen utan att det är något som 

skapas mellan ledare och personalen samt övriga personer i organisationen. Personalen har 

inflytande över ledaren och ledaren påverkar i sin tur personalen (Bolman & Deal 2005, s 

402-403). Vi ser här tydliga begränsningar i äldreomsorgens ledarskap nämligen hur 

omgivningen styr handlingsutrymmet. Vi ser att enhetschefen är en liten del av ett större 

sammanhang. Att enhetscheferna påverkas av sina kollegor och sin personal är inte alla 

medvetna om. 

 

Sammanfattning av ledarskapets begränsningar 

Ekonomi och oro återkommer som möjliga orsaker till att det inte görs flera Lex Sarah-

anmälningar. Informanterna menar att en anmälan inte skulle leda till något eftersom 

pengarna för att genomföra förändringarna finns inte. För att minska oron som uppkommer i 

personalgruppen vid Lex Sarah-anmälningar skulle en möjlig åtgärd vara enligt empirin att 

enhetscheferna intar en avslappnad attityd till ämnet. Resultatet visar att tidsbrist begränsar 

ledarskapet. En enhetschef har många arbetsuppgifter och en Lex Sarah-anmälan tar mycket 

tid menar de. Utredningen ska ske skyndsamt vilket betyder att den går före andra 

arbetsuppgifter. Oron som skapas i personalgruppen tar också tid för enhetschefen att hantera.  

Tidsaspekten tas också upp som en anledning till att enhetscheferna kanske väljer att inte gå 
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vidare om denne hör ett rykte som florerar bland omsorgspersonalen. Avslutningsvis tyder 

resultatet på att en enhetschef som känner sig osäker i sin profession lättare påverkas av 

organisationskulturen på arbetsplatsen. 

 

Resultat av handlingsutrymme 

I tidigare delar av resultat och analys har vi beskrivit att handlingsutrymmet påverkas av 

organisationens struktur, ledarskapets kontext och olika sorters makt. Här kommer vi att 

beskriva flera aspekter av handlingsutrymmet som kommit fram under intervjuerna. En av 

informanterna är kritisk till tillvägagångssättet när en Lex Sarah-anmälan kommer till 

Socialstyrelsen då de gör en större utredning kring den. Det finns ärenden som har lett till att 

Socialstyrelsen har gått ut med stora förändringsdirektiv för endast en händelse. Informanten 

menar att helheten glöms bort och då får andra saker prioriteras bort som kan vara lika 

viktiga. Kommunerna är medvetna om att det kan bli sådana här konsekvenser och 

informanten menar att det finns en rädsla då direktiven kan leda till ett mycket omfattande 

arbete. Socialstyrelsens svårbegripliga dokument påverkar också handlingsutrymmet på så 

sätt att man är rädd för att göra fel. De är svårtolkade och det leder till att man kanske inte 

förstår vad innehållet innebär rent konkret i praktiken. 

 

”man blir gråhårig innan man ens kommit tills den tionde sidan, det är bara en massa kommatecken 

och hänvisningar.” (Informant 1) 

 

Vid intervjuerna framkommer erfarenheter av att handlingsutrymmet är begränsat när det 

gäller att anmäla missförhållanden för att ledningen i Socialförvaltningen inte vet vad 

följderna kan bli. 

 

”/…/ Man ser ju när man kommer upp i organisationen så genererar det ju andra tankar så att säga… 

- vad blir det av det här?/…/ men med Lex Sarah ligger något annat, lite mer personligt drag och 

kostnader för hela organisationen om man skulle dra hårdare i det” (Informant 5) 

 

Det finns en rädsla för utpekande av person eller att kostnaden för organisationen skulle öka. 

Ett dilemma man kan hamna i som enhetschef är när man påtalar brister i sin egen verksamhet 

för sin överordnade chef. Enhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten men 

om dennes överordnade chef eller politikerna i Socialnämnden inte tycker att det föreligger 

några brister så kommer det inte att hända något. Detta kan vara ett dilemma för förstalinjen - 
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chefer då man står mitt i organisationen. Det flera informanter säger är att man följer mönstret 

i organisationen för man vill inte vara obekväm. 

En informant säger såhär: 

 

”/…/ att när Socialstyrelsen har varit här så påpekar de det här och sen ska vi ha någon lösning på 

det då kan ju jag bara säga - nej vi har inte löst det. Då säger min chef – Jo det har vi såhär. Vi 

ändrar och skriver så här… Plötsligt så kan det vara så att vi har ändrat på alltihopa då.” 

(Informant 5) 

 

Vidare beskriver en annan informant enligt följande: 

 

”/…/ men olika kommuner sköter det här med stöld på olika sätt… I riktlinjer står det att det ska 

anmälas till polis men det görs inte alltid. Utan man kan sköta om det på annat sätt. Att man inte gör 

det… För det är ju egentligen att man kan dra paralleller med avsked och så.. man kan släta över och 

så.. och jag tror att det kan vara precis likadant med Lex Sarah.” (Informant 6) 

 

Då kommunerna vet att Socialstyrelsen inte kommer så ofta på spontana tillsyner så 

uppkommer det vid intervjuerna att handlingsutrymmet att inte agera vid missförhållanden 

ökar. 

 

”Det gör ju det väldigt sådär att om det finns en kultur i en kommun att här anmäler vi inte och man 

säger det några gånger att här anmäler vi inte, eller hur? Har man då sagt så är det ingen som 

anmäler och då får man pisk på fingrarna.” (Informant 1) 

 

Flera informanter bekräftar att kulturen att anmäla eller inte anmäla är en påverkansfaktor. 

Det har att göra med om man öppet pratar om missförhållanden och om man känner ett stöd 

ifrån sina kollegor vid anmälan och utredningar om Lex Sarah. 

 

”Jag har behövt stöd och fått stöd. Jag har fått jättemycket stöd, både från chef och från alla mina 

kollegor. Utan det stödet så hade jag nog inte skrivit för då hade det berott på okunskap. Jag hade inte 

vetat hur jag skulle gått vidare.”(Informant 3) 

 

Här ser vi hur ensamma enhetscheferna kan var under hela Lex Sarah- förloppet, från anmälan 

genom utredningen till beslut. Stödet ser vi som en faktor som kan vara avgörande till hur 
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enhetscheferna väljer att bedöma graden av missförhållandet. Flertalet enhetschefer pratar om 

de mötesforum som finns där man skulle kunna ta upp Lex Sarah-problematiken. Ändå är det 

flera som inte gör det, man pratar mer om Lex Sarah med sin omsorgspersonal än i de olika 

chefsgrupperna, detta trots att flera påtalar behovet av att reflektera med sina kollegor i olika 

ärenden. På detta sätt minskar handlingsutrymmet att agera eftersom känslan kan bli att man 

känner sig ensam. Enhetscheferna säger att det inte är så svårt att prata allmänt i 

bemötandefrågor med omsorgspersonalen. Men när det kommer till att skriva en 

avvikelseblankett enligt Lex Sarah så blir det genast svårare. 

 

”så länge vi pratar om det så tycker jag att alla är med på tåget och varför och så. Sedan blir det lite 

annat när det blir en anmälan. (Informant 4) 

 

En annan enhetschef säger så här: 

 

”anmälningar kan man göra i en personalgrupp där man är trygg och kan prata… många i 

personalen tycker ju att det här är jobbigt.” (Informant 6) 

 

Omsorgspersonalens attityd till Lex Sarah tycks klart hänga ihop med enhetschefens 

handlingsutrymme. Ytterligare en aspekt i begränsningen av handlingsutrymmet är respekten 

för brukare och anhörigas reaktioner när ett missförhållande uppdagas. Det beskrivs att 

missförhållandets omfattning inte behöver vara så stort för att det ska bli en Lex Sarah men att 

man väljer att åtgärda problemet utan att anmäla för att minska uppståndelse. 

 

”när det gäller anhöriga så blir det otroligt mycket oro… så det är en balans i hur man ropar lagom 

högt om vad det är för brister för annars tror de att vi inte klarar av deras vård och omsorg. Så är det 

ju inte.”(Informant 5) 

 

Analys av handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet kan användas på olika sätt, man kan påtala dess begränsningar för att 

slippa ta tag i problem eller utnyttja dess möjligheter för att faktiskt kunna förändra olika 

arbetssätt. Inget av alternativen är lätta eller självklara då man som enhetschef är styrd av 

lagar och politikerbeslut. Svensson et al (2005) menar att det är människorna runt 

enhetscheferna samt deras egen personlighet som avgör hur man väljer att använda sitt 

handlingsutrymme (s 55). 
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   Det finns formella regler enligt lag som ska följas samt att kommunerna själva har utformat 

flödesscheman och policys inom området (Bolman 2005, s 82). Socialstyrelsen har utarbetat 

en handbok för verksamma att utgå ifrån vid missförhållanden inom äldreomsorgen. 

Informanterna påtalar dock att Socialstyrelsens dokument är svåra att läsa och att det påverkar 

deras handlingsutrymme negativt. Socialstyrelsen säger att det görs för få Lex Sarah-

anmälningar men det blir motsatt effekt när dokumenten är svåra. 

   Enhetscheferna har det övergripande ansvaret att se till att personalen bedriver god omsorg 

och att de vet om att om något i arbetet avviker så ska det anmälas. Enhetschefen är en första 

linjen - chef som har fått formell makt ifrån överordnade chefer och beslutande politiker. 

Enhetschefen ska leda och kontrollera sin enhet med hjälp av sin personal (Bolman 2005, s 73 

-76). I teorin har enhetschefen möjligheten att integrera Lex Sarah som ett alldagligt inslag 

inom sin enhet, det vill säga att på ett naturligt sätt dokumentera avvikelser. De berättar att de 

skulle vilja prata mer om Lex Sarah och att det finns mötesforum där det skulle kunna ske, 

både med kollegor och med den egna personalgruppen. Enhetscheferna har alltså 

handlingsutrymmet att på ett naturligt sätt föra in diskussioner i arbetet och på så sätt börja 

förändra förhållningssättet kring Lex Sarah. Pratades det mer om Lex Sarah utan att en 

händelse har inträffat skulle det troligen underlätta för alla när det är dags att fylla i en Lex 

Sarah anmälan. Även tidigare forskning menar att ett öppet arbetsklimat är en viktig pusselbit 

när det gäller att förbättra omsorgen och motverka missförhållanden av äldre (Daley & Coffey 

2010, s 37). Det är svårt att framföra kritik i verksamheten som handlar om missförhållanden. 

Det finns en oro för att någon person ska bli utpekad eller att det ska medföra en merkostnad 

för organisationen om det skulle bli en omfattande Lex Sarah- avvikelse. Vi ser att denna oro 

påverkar enhetschefernas handlingsutrymme, de ser att det finns brister i omsorgen men får 

inte det stöd och den hjälp de skulle behöva för att kunna göra något åt problemet. Att 

enhetschefen inte vill vara till besvär ser vi också kan bero på en rädsla att minska sina risker 

till att få en högre befattning. Som tidigare forskning påvisar är tankar på att göra en karriär 

en faktor som påverkar handlingsutrymmet. När nya chefer ska utses är det ofta avgörande 

om den tilltänkta personen skött sina tidigare arbeten och inte ifrågasätt organisationen i så 

stor omfattning (Christensen et al 2005, s 42). 

 

Sammanfattning av handlingsutrymme 

Här framkommer det att Socialstyrelsen har svåra dokument vilket påverkar enhetschefernas 

handlingsutrymme och därmed antalet anmälningar. Ibland kommer det förändringsdirektiv 
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från Socialstyrelsen baserade på en händelse, det anses att helheten glöms bort. 

Enhetscheferna upplever enligt resultatet att de är ensamma i sin yrkesroll därför är stödet 

från kollegorna en faktor som påverkar handlingsutrymmet vilket gör att 

organisationskulturen är en påverkansfaktor vid Lex Sarah-anmälningar. Flera informanter 

menar att det finns mötesformer där man skulle kunna diskutera missförhållanden med 

kollegor men att man inte gör det. Hur en enhetschef väljer att använda sitt handlingsutrymme 

beror på flera saker däribland den egna personligheten samt lagar och politiska beslut. 
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Avslutande diskussion   

I denna del kommer först en sammanfattning av studien och därefter belyses några slutresultat 

som framkommit. Syftet med studien är att belysa enhetschefernas roll och deras perspektiv 

på att göra Lex Sarah- anmälningar inom kommunal äldreomsorg. Våra frågeställningar som 

vi arbetat utefter är som följer: 

 Hur påverkas enhetschefen av organisationen vid Lex Sarah – anmälningar? 

 Vilka maktformer påverkar enhetschefens agerande vid missförhållanden i 

äldreomsorgen? 

 På vilka sätt begränsas enhetschefen i sitt ledarskap och handlingsutrymme vid Lex 

Sarah-anmälningar? 

   För att kunna uppnå syftet och få svar på våra frågeställningar så har vi genomfört sex 

semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Empirin belyser 

olika aspekter på verkligheten och vi kan se att variationerna inverkar till att Lex Sarah inte 

praktiseras på samma sätt i alla organisationer. Genom empirin har vi blivit medvetna om att 

Lex Sarahs tillämpning inom kommunal äldreomsorg är påverkad av olika nivåer i 

organisationen. Socialstyrelsen kan påverka det dagliga omsorgsarbetet genom sina direktiv. 

Socialnämnden påverkar exempelvis genom att inte tillföra mer pengar. Flera informanter 

påtalar resursbrister som en påverkansfaktor. Enhetschefens närmaste chef påverka med sin 

beslutsrätt då denne är högre upp i hierarkin. Oron i personalgruppen samt deras osäkerhet om 

vad som är Lex Sarah eller inte påverkar också tillämpningen av Lex Sarah. Brukaren själv 

och deras anhöriga påverkar eftersom enhetscheferna inte vill oroa dem i onödan. Under 

intervjuerna och senare vid transkriberingen så kunde vi urskilja likheter men också skillnader 

kring enhetschefernas uttalanden.  En likhet är den oro som finns i personalgruppen vid Lex 

Sarah-anmälningar och som kan påverka enhetschefens handlingsutrymme. En skillnad som 

framkom är att Lex Sarah-anmälningar kan användas till något bra. Det har visats kunnat bli 

en bra erfarenhet i personalguppen. Med enhetschefernas uttalanden började vi fundera kring 

vad som kunde förklara deras agerande. Det vi snart förstod var att enhetscheferna inte alltid 

hade så stora möjligheter att själva påverka sitt arbete vid situationer där det kan tänkas 

föreligga missförhållanden. Vi insåg att det måste förstås ur sitt sammanhang då problemen 

inte kan anses bero på enhetscheferna utan på något större som exempelvis strukturerna. Det 

som framkommit vara problematiskt är att de har en mittposition i organisationen. 

Enhetscheferna kan inte bestämma helt över sin verksamhet eftersom då de måste följa 

direktiven som kommer uppifrån i hierarkin samtidigt som de påverkas nerifrån av 
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omsorgspersonalen. I empirin fann vi att handlingsutrymmet var begränsat och vi kunde 

härleda en stor del till begränsningar i ledarskapet, vilket i sin tur tycks påverkas av olika 

maktformer. 

   Enhetschefernas mittposition i organisationsstrukturen begränsar deras ledarskap på så sätt 

att de ska föra sin personalgrupps oro om missförhållanden uppåt i hierarkin där denne kan få 

motstånd, samtidigt som enhetschefen ska se till att genomföra politikernas krav på god 

omsorg nedåt i organisationen. I de kommuner som vi studerat finns det upprättade dokument 

kring förfarandet. Däremot finns det omständigheter som inverkar på hur de följs. Resultatet 

visar tendenser till att Lex Sarah endast används när det är tydligt uttalade missförhållanden. 

Orsaker till detta beskrivs vara att paralleller dras till fallet med Sarah Wägnert. Lex Sarah 

anses vara svårdefinierbart och de Lex Sarah- anmälningar som kommer fram i media 

förstärker bilden av att det endast är de allvarligaste fallen som anmäls. En Lex Sarah i de 

allvarligare fallen kan resultera i muntlig och skriftlig varning, omplacering eller uppsägning. 

Vi har fått förståelse för att subjektiva bedömningar antagligen påverkar antalet anmälningar.   

Om det inte prioriteras att genomföra klara rutiner kring utredning om Lex Sarah, så kan det 

leda till subjektiva avgöranden från fall till fall. Det framkommer att enhetschefen kan lösa 

problem som kan föranleda missförhållanden utan en formell anmälan. I organisationen kan 

det finnas en så kallad ”hålla om” - mentalitet vilket bidrar till att eventuella missförhållanden 

åtgärdas sinsemellan. Ytterligare en anledning är att en Lex Sarah- anmälan innebär merarbete 

för enhetschefen. I intervjuerna framkommer det att åtgärder ifrån Socialstyrelsen kan 

påverka hela organisationen på så sätt att de ska införas omedelbart och andra 

förbättringsåtgärder som man arbetar med får stå åt sidan. Det kan också handla om att 

eventuella åtgärder ifrån Socialstyrelsen kan bli kostsamma och leda till merarbete när de ska 

implementeras. Orsaken till missförhållandet kan ligga utanför enhetschefens 

påverkansområde som till exempel att socialnämnden drar ner resurser till verksamheten. 

Trots neddragningar hamnar ändå utredning och förslag till åtgärder i enhetschefens knä.  

   Vi kommer nedan att belysa och diskutera några resultat från studien. Bolman & Deal 

(2005) pekar på att innan en ledare tar beslut så vill denne ofta ha viss del av gruppen bakom 

sig (s 402-403). Detta ser vi i resultatet där enhetscheferna påpekar att en Lex Sarah alltid 

leder till oro i personalgruppen. Denna oro kan också påverka enhetscheferna så att de väljer 

att åtgärda problemen utan en anmälan. Vi drar slutsatsen att omsorgspersonalens känslor 

inför en Lex Sarah- anmälan begränsar enhetschefens handlingsutrymme.  



 

 

 

  55 (66) 
 

   Socialstyrelsen (2010) föreskriver att det blir problematiskt när ansvarig chef utreder Lex 

Sarah- anmälningar i sin egen grupp (s 61). Vi fick uppfattningen under intervjuerna att 

enhetscheferna inte själva har reflekterat över detta i någon större omfattning. När frågan togs 

upp så höll några med om att detta är märkligt. Om missförhållandets orsak kan härledas till 

arbetsledningen innebär det att anmälan även inkluderar enhetschefen och då ifrågasätter vi 

utredningens objektivitet. Att utreda sig själv blir för oss nästintill omöjligt då vi inser att 

enhetschefen inte kan förhålla sig objektiv på grund av alla påverkansfaktorer som finns runt 

denne. En informant poängterade att det var lättare att göra en Lex Sarah- anmälan när det 

inte fanns någon relation till omsorgspersonalen. Är det verkligen rätt att enhetschefen utreder 

Lex Sarah i sin egen personalgrupp? Det påpekades dock att anmälningarna alltid går vidare 

till ansvarig person i organisationen som kan reagera om inte enhetschefen gjort det. Vi ser att 

enhetschefen själv kan avgöra utgången i ett misstänkt Lex Sarah- ärende igenom att lösa 

problemen i gruppen och inte anmäla vidare. Vidare innebär detta att olika gränser byggs upp 

för när anmälan ska göras formellt eller inte, det förstärker ytterligare bilden av att Lex Sarah 

endast tillämpas i de svåra fallen. Detta förstärks också igenom den lättnad en enhetschef 

kände med sin omsorgspersonal när de hade en Lex Sarah i sin grupp och det endast 

resulterade i åtgärder för att förebygga att händelsen inte skulle upprepas, alltså inte 

omplacering eller uppsägning av personal.  

   Enhetscheferna poängterar att de saknar diskussioner kring Lex Sarah med sina kollegor. 

Idag sker det oftast när ärenden uppdagas. Tidigare forskning visar att det är viktigt för 

omsorgspersonalen att känna trygghet med sin chef om de ska anmäla missförhållanden. Vi 

drar slutsatsen att detta måste börja på enhetschefernas egen hierarkinivå så att de känner 

trygghet. Om enhetscheferna enligt Socialstyrelsens mål vill öka anmälningarna så behöver de 

själva känna sig bekväma med att diskutera missförhållanden, och på detta sätt integrera Lex 

Sarah på ett naturligt sätt i arbetet. De intervjuade enhetscheferna menar att mötesforum redan 

finns där man på ett naturligt sätt skulle kunna diskutera de här frågorna. Vi undrar varför 

detta inte tas upp på dagordningen?  

   I resultatet framkommer ytterligare en aspekt som troligen medverkar till varför det kan 

upplevas så laddat att prata om Lex Sarah. Att använda benämningen Lex Sarah känns svårt 

för några informanter och de väljer då istället att prata i termer som avvikelser. Detta kan leda 

till fördröjning av implementeringen av Lex Sarah och en oreda i vad som innefattar vad. 

Enligt föreskrifter ifrån Socialstyrelsen så måste den ansvariga skyndsamt inleda utredning 

om någon säger att avvikelsen är en Lex Sarah (s 60-62). Vi ser att genom att inte använda 
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begreppet Lex Sarah så möjliggör det för enhetschefen att ombesörja problemen utan att göra 

en utredning. 

   Christensen et al (2005) poängterar också att chefer som vill ”klättra uppåt i karriären” 

måste ta hänsyn till organisationskulturen och inte ifrågasätta alltför mycket (s 42). Vi ser det 

komplexa enhetschefen har att ta hänsyn till vid missförhållanden om kulturen i 

organisationen är att inte anmäla allt och denne har ambitionen att göra karriär. Foucault 

(1974) menade att en chefs agerande måste ses bortom själva den formella rollen. Agerandet 

sker i samspel och efter den rådande normen. Normen innefattar makt (s 354). 

Enhetschefernas agerande kring eventuella missförhållanden måste förstås utifrån de 

komplexa mekanismerna såsom normen inom sin egen förvaltning, att anmäla eller inte 

anmäla. I undersökningen har det framkommit att enhetscheferna i de dagliga uppgifterna gör 

sitt arbete och löser problem gällande risk för missförhållanden som uppstår efter hand, men 

omständigheterna och normens makt avgör om det dokumenteras enligt föreskrifterna som en 

Lex Sarah.  

   Slutsatsen tyder på att enhetscheferna inom äldreomsorgen är begränsade av omständigheter 

och processer inom organisationen, och att detta påverkar dem när det gäller att besluta om att 

anmäla eller inte anmäla misshållanden inom den kommunala äldreomsorgen. 

   Om vi skulle forska vidare inom ämnet vore det intressant att undersöka Lex Sarah utifrån 

Socialstyrelsens perspektiv med tanke på den kritik som framkommit i undersökningen på 

dem som tillsynsmyndighet. Vi tänker på den kritik som framkommit om svårlästa dokument 

och få oanmälda besök i verksamheterna. Att få socialstyrelsens perspektiv skulle ge helhet i 

ämnet. Ytterligare en vinkel skulle vara att se om det låga antalet Lex Sarah- anmälningar 

påverkar de äldres trygghet.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Ann-Catrin och Camilla, från Linnéuniversitet i Kalmar som i 

vårt examensarbete valt att fokusera på Lex Sarah. Vårt syfte är att utifrån enhetschefens 

vinkel försöka belysa omständigheterna kring Lex Sarah. Under praktik bredvid enhetschefer 

fick vi uppfattningen att det alltid är ett aktuellt ämne som kan ses utifrån många olika 

perspektiv. När vi började läsa in oss på tidigare forskning hittade vi en litteraturstudie utförd 

av Killick och Taylor (2009) 
1
som säger att det finns ett avsevärt behov av att fortsätta 

undersöka och identifiera de kontextuella faktorer som eventuellt påverkar beslutsfattandet av 

att anmäla missförhållanden inom äldreomsorgen samt undersöka de förhållandena (s 213). 

Med andra ord finns det en kunskapslucka som belyser omständigheterna kring enhetschefens 

arbetsuppgifter vid Lex Sarah. 

 

Vi har genom socialchefen/områdeschefen i din kommun fått ditt namn och hoppas på att du 

kan tänka dig att medverka i vår undersökning. Vi har några frågor om Lex Sarah som vi 

skulle vilja ställa till dig. Vi beräknar att intervjun tar ca 40 minuter och du får bestämma var 

du vill att vi träffas.  Alla svar vi får kommer att under bearbetningen anonymiseras. Inga 

namn eller kommuner kommer att nämnas i vårt arbete detta för att vi inte vill orsaka några 

eventuella obehag för dig om du väljer att medverka. 

Förutom att du hjälper oss att kunna genomföra vårt examensarbete så kommer din 

medverkan att ge ytterligare perspektiv på Lex Sarah utifrån er profession. Din medverkan är 

viktig för oss men är självklart frivillig. Skulle du välja att delta kan du när som helst utan 

någon förklaring välja att avbryta intervjun. 

Om du vill skickar vi gärna vårt färdiga arbete till dig när det blivit godkänt så att du får läsa 

vad vi kommit fram till genom våra intervjuer. 

Vi kommer att kontakta dig inom kort och vi hoppas att få möjligheten att intervjua dig under 

v 14 eller 15. 

Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över. 

Ann-Catrin Fransson: af22dt@student.lnu.se. Camilla Persson: cp22dz@student.lnu.se 

Vår handledare heter Monica Larsson: monica.g.larsson@lnu.se,0480/546969,0707/546969 

                                                 
1
 Killick and Taylor (2009) Professional Decision Making on Elder Abuse: Systematic Narrative Review,  

Journal of Elder Abuse & Neglect, 21:3, s 211-238. 

mailto:af22dt@student.lnu.se
mailto:cp22dz@student.lnu.se
mailto:monica.g.larsson@lnu.se,0480/546969,0707/546969
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide/semi-strukturerade intervjuer med enhetschefer kring Lex 

Sarah 
 Hur länge har du arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen? 

 Hur ser ditt ansvarsområde ut? 

 Hur ser samarbetet ut med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen? 

 Har ni en utarbetad arbetsrutin angående hanteringen av Lex Sarah ärenden? 

 Vem ska en anmälan göras till och vem utreder den i din kommun? 

 Kommer diskussioner kring Lex Sarah upp på ett naturligt sett på ex personalmöten, 

enhetschefsträffar och dyl? 

 Hur upplever du att det är att prata om missförhållanden i äldreomsorgen? 

 Får du återkoppling på din eventuella Lex Sarah- anmälan om den gått vidare? 

 Har du mottagit eller själv gjort en anmälan enligt Lex Sarah? 

Vinjett 

Olle, 86 år, har en demenssjukdom och bor sedan en tid tillbaka på ett gruppboende. Olle blir 

ofta orolig och vill ofta hem tills sin maka, Inga. När personalen försöker lugna Olle händer 

det att han blir arg och slår mot personalen. Vid dessa tillfällen har läkaren ordinerat Olle 

lugnande läkemedel. En natt när Olle var mycket orolig och vaknade mycket. När han 

vaknade för sjunde gången var han nerkissad och behövde byta pyjamas och få torra 

sängkläder något som han bestämt vägrade. Två personal känner att de i detta läge måste byta 

kläderna på Olle mot hans vilja. Därför byter de hans pyjamas med tvång. Olle är nu så arg att 

personalen backar. En tredje personal har sett detta och kommer till dig som chef för att 

berätta. Hon tyckte inte att det kändes bra. 

 

 Socialstyrelsen menar att det görs för få Lex Sarah- anmälningar. Hur ser du på detta? 

Vad tror du det beror på? (okunskap, rädsla för påföljder, svårförståeliga dokument) 

 Vilka rektioner verbala eller som bara ligger i luften, uppstår i de olika leden vid en 

 Har du funderat på om det kan finnas dolda mönster i organisationen som påverkar ditt 

sätt att reagera och agera vid misstanke om missförhållanden? 

 Från och med 1 juli 2011 förändras Lex Sarah- paragrafen på så sätt att begreppet 

allvarliga tas bort och ersätts med endast missförhållande eller påtaglig risk för 

missförhållande. Socialstyrelsen säger också att det nu ska likna mer Lex Maria till 

rapporteringsskyldighet istället för anmälningsskyldighet. Hade du kännedom om 

detta? Kommer det att innebära några förändringar i det praktiska arbetet för dig som 

enhetschef? 

 Hur får omsorgspersonalen till sig kunskap om Lex Sarah? 
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 Upplever du att tillämpningen gällande Lex Sarah skiljer sig åt mellan er 

enhetschefer? I så fall på vilket sätt? 

 Vad har du för stöd ifrån organisationen vid en anmälan om missförhållanden? 

 Är det önskvärt att inställningen till Lex Sarah är den samma hos alla enhetschefer 

eller är det bättre med olika synsätt så att diskussioner blir mer nyanserad 

 Förhållandet mellan att anmäla och organisationskulturen, är det något som det pratas 

om i ledningsgruppen? 

 Avslutningsvis – Finns det något som du vill göra oss uppmärksamma på kring Lex 

Sarah? 

 

Tack för att du tog dig tid till att besvara våra frågor. 
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Bilaga 3 

 

Artikel 

 

 

Syfte 

 

 

Metod 

 

Urval 

 

Resultat 

Artikel 1 Att undersöka vad 

beslutsfattare grundar 

sina beslut på i 

ärenden som gäller 

vanvård av äldre. 

 

 

Kvalitativ 

litteraturstudie av 

19 artiklar. 

Letat efter studier i 9 

artikeldatabaser. 

Ämnet är komplext som 

påverkas av många olika 

faktorer t.ex. utifrån 

organisationens ledning. 

Här finns kunskapsluckor i 

forskningen som det bör 

studeras vidare på. 

Artikel 2 Om deltagande i en 

pedagogisk kurs är 

bättre än att enbart 

läsa material för att 

öka kunskapen. Att 

undersöka om man 

genom att förbättrar 

kunskaperna också 

förbättrade attityderna 

till äldre människor 

med demens och 

därmed minskade 

risken för utbrändhet 

bland personalen 

 

Randomiserad 

kontroll studie. 

Deltagarna var 

indelade i två 

grupper. En fick 

gå en kurs den 

andra fick 

material att läsa. 

De fick svara på 

enkät före och 

efter. 

Personal inom 

äldreomsorgen i norra 

London som ännu inte 

deltagit i någon kurs om 

hur man ska hantera 

misskötsel av äldre. 

Personalen inom 

äldreomsorg behöver mer 

kunskap i ämnet. Bästa 

sättet är att de får gå kurser 

som är anpassade till deras 

nuvarande kunskap. 

Artikel 3 Att beskriva 

omsorgspersonalens 

och brukarnas 

upplevelse av vanvård 

som utförts av 

personalen eller 

familjemedlemmar. 

Kvalitativa 

ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Snöbollsurval - 26 

omsorgspersonal och 20 

brukare från fyra 

äldreboenden. Samt två 

enhetschefer som inte 

hade någon koppling 

till dessa boenden i 

Ostrava, Tjeckien. 

 

Att organisationskulturen 

respekterar och använder 

etiska principer. 

Förebyggande program med 

fokus på utbildning av 

personalen. Samt förbättrar 

relationen mellan personal 

och brukare. 

Artikel 4 Att undersöka 

problemen som chefer 

inom hemtjänsten i 

Japan upplever när de 

ska hantera problemen 

med övergrepp mot 

brukarna 

Fördjupade 

intervjuer med 

alla chefer inom 

hemtjänsten. 

Data insamlades 

mellan oktober 

2004 och 

december 2005. 

Snöbollsurval - chefer 

inom hemtjänst i Japan 

som alla hade haft fall 

av övergrepp mot äldre. 

De var tvungna att ha 

minst tre års erfarenhet 

eftersom försäkrings-

systemet LTCI infördes 

2000. 

 

Cheferna måste göras 

medvetna om skillnader 

mellan den faktiska 

situationen och omsorgens 

syfte.  Cheferna behöver ett 

system som stödjer dem i 

deras arbete. 

Artikel 5 Att undersöka 

uppfattningarna om 

vanvård av äldre 

bland personalen som 

jobbade inom 

äldreomsorgen och 

även se om de fått 

utbildning i ämnet. 

 

Kvantitativ 

enkätstudie. 

Omsorgspersonal från 

tre äldreboende i södra 

Irland. 

Undersökningen visade att 

personalen var osäkra på 

vad som är vanvård vilket 

kan hindra upptäckt och 

förebyggande åtgärder. 

Personalen måste få mer 

kunskap i ämnet och de 

måste känna att de har 

enhetschefens stöd. 

 

Artikel 6 

 

Att undersöka 

 

Kvalitativ studie 

 

Deltagare var personal 

 

Deltagarna var medvetna 
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uppfattningen om 

vanvård bland äldre 

hos personalen i de 

organisationer som 

utsatta äldre kan 

tänkas söka hjälp och 

stöd. 

- Fokusgrupps 

intervjuer med 

personer från 

olika 

organisationer. 

från polis, vårdcentral, 

kommunal 

äldreomsorg, kyrkan, en 

frivillig organisation 

och en 

brottsofferorganisation i 

Sverige. 

om att de kunde bli 

inblandade i fall med 

vanvård av äldre. Samtidigt 

insåg de att de oavsiktligt i 

vissa situationer kunde vara 

den som vanvårdade. Man 

såg också en viss tolerans i 

dessa ärenden som i 

kombination med att skylla 

på den äldre, oklara regler 

för hur man ska anmäla och 

om organisationens 

inställning är att inte 

anmäla så utgör det en ökad 

risk för vanvård av äldre. 

 

Artikel 7 Att undersöka 

sambandet mellan det 

man ser som 

karakteristiskt för 

äldre med behov av 

hjälp som försämring 

av fysisk och psykisk 

hälsa och anmälningar 

om vanvård gjorda av 

anhöriga. Man ville 

också se om det 

sambandet fanns då 

det gäller anmälningar 

som innehåller flera 

olika slag av 

övergrepp. 

 

Artikeln bygger 

på data som 

samlades in 2005 

med enkäter. 

Hushåll i Michigan, 

USA, som hade anhörig 

med hjälp från 

äldreomsorgen. 

Brukaren var 60 år eller 

äldre och hade fått hjälp 

i minst ett år. 

Att klargöra omfattningen, 

orsakerna och 

riskfaktorerna är de första 

stegen man måste börja 

jobba med för att hitta bra 

förebyggande 

interventioner. De ska 

sedan anpassas till de olika 

professioner som arbetar 

med äldre människor. De 

anser att anhöriga ska få 

kunskap om vad som är 

vanvård. 

Artikel 8 Att undersöka chefers 

uppfattning om deras 

ansvar att genomföra 

och upprätthålla 

ansvaret för brukarnas 

säkerhet enligt system 

som tillhandahålls i 

England respektive 

Wales 

Artikeln skrivs 

utifrån data som 

samlades in 

genom intervjuer 

gjorda mellan 

2005-2006.  

Respondenterna 

valdes för att få 

såväl en 

geografisk 

spridning som en 

bredd erfarenhet 

när det gäller att 

jobba inom 

socialt arbete 

 

32 intervjuer 

genomfördes med 

chefer på olika nivåer 

från 26 olika 

socialtjänster i England 

och Wales. 

Det finns inte mycket 

skrivet om 

institutionsöverskridande 

arbete ur chefers synvinkel, 

uppfattningen är att det 

behövs ett fungerande 

system för att komma till 

rätta med problemet. 
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Bilaga 4 

 

Datum 

för 

sökning 

 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Träffar 

 

Genomläst 

abstract 

 

Använda 

artiklar 

referens 

nummer 

2011-02-

22 

Pubmed Elder abuse, 

management, 

attitudes, social 

work 

 

Peer- reviewed 

 

7 7 1, 2 

2011-02-

22 

Cinahl Elder abuse, 

managers 

Peer-reviewed 

År 2005-2010 

 

4 4 3, 4 

2011-03-

14 

Cinahl Elder abuse, 

management 

Peer-reviewed 

År 2001-2010 

 

10 10 5, 6 

2011-03-

25 

Sociological 

abstracts 

Elder abuse, 

Longtermcare 

 

Peer-reviewed 

 

11 11 7 

2011-03-

25 

Cinahl Elder abuse, 

social work 

Peer-reviewed 

År 2008-2010 

 

75 50 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


