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ABSTRACT 

Media has reported frequently about elder abuse in Sweden during the year of 2011. The 

authors have found an interest in elder abuse due to the attention about it and the law about 

the duty to report elder abuse, which is called lex Sarah. The aim was to investigate, due to 

quantitative method with surveys, the care givers tolerance to elder abuse, attitude and 

knowledge about lex Sarah. The result of the thesis was analyzed based on two theories, 

Lipsky’s street-level bureaucracy as well as Svensson’s, Johnsson’s and Laanemets’ theory 

about knowledge. The result of the study was that the care givers have knowledge about lex 

Sarah and believe that lex Sarah helps to improve their work. The respondents’ tolerance to 

psychological elder abuse were high and their tolerance to physiological abuse were 

significantly lower. Therefore physiological elder abuse is more often to be reported than 

psychological elder abuse.  
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Förord 

Vi vill härmed passa på att rikta vår tacksamhet till de som funnits med under 

skapandeprocessen, samt de enhetschefer och respondenter som deltagit i studien. Hade inte 

de delat med sig av sin tid hade inte studien varit genomförbar. 

Våra klasskamrater, som deltog i den lilla pilotstudien, förtjänar ett stort tack då deras 

synpunkter gav oss ett nytt perspektiv på enkäten och möjlighet till att förbättra den. 

Dessutom vill vi tacka de personer som korrekturläst och kommit med kloka synpunkter kring 

studiens innehåll. Tack, Martina Mattsson, Sven Berg, Bosse Jonsson och Ann Sofi Karlsson. 

Vi vill sist, men inte minst, tacka vår handledare Anders Giertz som alltid har funnits där när 

vi behövt handledning. Han har varit den som givit oss vägledning från början till slut och 

ständigt kommit med nya värdefulla tankar och idéer. 

 

Mikaela Jonsson & Susanna Persson  

Januari 2012  
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Inledning 

Idén till denna uppsats föddes våren 2010 när vi läste socialrätt och båda fattade ett stort tycke 

för juridikens betydelse i praktiken. Vi tyckte redan då att det vore intressant att få en djupare 

kunskap om kopplingen mellan juridik och socialt arbete. Under sommaren och hösten 2011 

har vanvård av äldre uppmärksammats frekvent av media. Dagens Nyheter har skrivit flertalet 

artiklar om det (Dagens Nyheter 2011). De har bland annat belyst vanvård inom den privat 

drivna äldrevården, politikernas reaktioner på missförhållanden som uppdagats och hur 

äldrevårdens utformning ser ut i Europa. Dessutom är politikerna Håkan Juholt och Gustav 

Fridolin överens om att lagstiftningen om äldrevården bör skärpas (ibid.). Därav fann vi ett 

intresse för lex Sarah och dess implementering i verksamheterna inom äldrevården. 

Problemformulering 

Den första juli 2011 skedde en lagändring i lex Sarah, 14 kap. 3-7 §§ Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), SoL, och 24 b-e § Lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, i kraft (Socialstyrelsen 2011). Lagändringen innebär bland annat att 

den som bedriver verksamhet är skyldig att informera sina anställda om 

rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Lagändringen syftar också till att lex Sarah skall 

bidra till att systematiskt förbättra kvaliteten i verksamheterna, samt att Socialstyrelsen skall 

få kunskap om vilka och hur många missförhållanden som finns. I propositionen står följande: 

 

”Att påtala och rätta uppkomna fel och brister samt att vara lyhörd för synpunkter och 

klagomål är också åtgärder som kan bidra till att säkerställa en god kvalitet.” (prop. 

2009/10:131, s. 21). 

Socialstyrelsens ökade tillsyn syftar till att det skall bli lättare att kartlägga hur det ser ut i 

verksamheterna för att kunna arbeta med prevention och förbättring och då tillförsäkra en god 

kvalitet (14 kap. 2 § SoL). I och med det får också Socialstyrelsen kunskap om hur många 

rapporteringar som görs, samt dess innehåll. Det blir då ett redskap att arbeta med ett 

systematiskt kvalitetsarbete som skall bidra till en bättre vård enligt ovanstående citat (prop. 

2009/10:131).  

Tidigare forskning visar att det finns en tolerans för vanvård i kombination med att skulden 

läggs på den utsatte äldre, vilket medför att fall där äldre vanvårdas oftast inte rapporteras 
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(Erlingsson, Carlson och Saveman 2006). Sandvides studie (2008) visar också på en 

acceptans i vanvården av äldre. Det blir viktigare att sköta om den kroppsliga hygienen än att 

se till den äldres vilja och psykiska mående, dvs. att man inte tar hänsyn till att den äldre 

exempelvis inte vill duscha. De här studierna finner vi intressanta då de visar på att det blir 

svårt att uppnå ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån regeringens proposition (prop. 

2009/10:131), då missförhållanden inte rapporteras till Socialstyrelsen, eftersom att det finns 

en tolerans för vanvård (Erlingsson m.fl. 2006, Ågren 2008). Ågrens studie (2001) visar att 

cirka 60 % (20 av 34) av deltagarna i studien kände till lagen, men att bara 40 % (åtta 

stycken) av dem fått informationen från verksamheten.  

Syfte 

Syftet med studien är att se hur lagstiftning påverkar verksamheter, dvs. om det ses om ett 

hinder eller en möjlighet att förbättra verksamheten och kunskapen om lagen. Studien grundar 

sig på lex Sarah i äldreomsorgen och det faktum att äldre vanvårdas. Avsikten är att 

undersöka en större population för att pröva samband i hypoteser och mäta dess storlek, samt 

signifikans. Vi vill använda oss av variabler som yrkestitel, antal arbetade år, ålder och vilken 

typ av boende omsorgspersonalen arbetar på för att se om det har någon påverkan på 

omsorgspersonalens kunskap och tolerans gällande vanvård av äldre. Behovet av en 

kvantitativ studie grundar sig på att det inte finns särskilt mycket svensk forskning om 

kunskapen och toleransen. 

Frågeställningar 

1. Vilken kunskap har omsorgspersonalen om rapporteringsskyldigheten enligt lex 

Sarah? 

2. Ser omsorgspersonalen rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah som ett 

förbättringsverktyg? 

3. Hur påverkar omsorgspersonalens tolerans för vanvård, vad de anser skall rapporteras 

enligt lex Sarah? 
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Hypoteser 

Följande hypoteser har formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

H1: Fysisk vanvård rapporteras oftare än psykisk vanvård. 

H2: Toleransen för psykisk vanvård är högre än för fysisk. 

H3: Toleransen för vanvård av dementa omsorgstagare är högre. 

H4: Toleransen för vanvård minskar i takt med antal arbetade år. 

Hypotes H1 grundar sig på att vår uppfattning är att det är lättare att få hjälp vid fysisk smärta 

än vid psykisk ohälsa. Hypotes H2 baseras på att våra erfarenheter kring att det är svårare att 

få stöd vid psykisk ohälsa av samhället och sjukvården. Hypotes H3 har sin grund i tidigare 

forskning som visar att risken att utsättas för vanvård ökar vid demenssjukdom (Fitzpatrick 

m.fl. 2011, Schiamberg m.fl. 2011). Hypotes H4 grundar sig på Svensson m. fl.(2008)  

kunskapsteori, där ökad kunskap i, arbetsliverfarenhet, skall öka rapporteringsbenägenheten 

och därmed minska toleransen. 
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Lex Sarah 

Historia 

Sarah Wägnert var undersköterska på äldreboendet Polhemsgården i Solna. SVT och Rapport 

hade fått kännedom om missförhållandena och kontaktade Polhemsgården. Den enda som 

ville ställa upp på intervju var Sarah Wägnert. Eftersom att hon riskerade att bli anklagad för 

illojalitet mot arbetsgivaren rådde facket, Kommunal, henne att säga upp sig, vilket hon sedan 

gjorde (Dagens Nyheter 2006). Ett reportage, om missförhållandena på Polhemsgården, med 

Sarah Wägnert gjordes i oktober 1997. Det ledde till att regeringen insåg problemets storlek 

och började utforma ett lagförslag som innehöll hur personal skulle gå tillväga när 

missförhållande upptäcktes (Dagens Nyheter 2006, Nordén 2004). Lagen stiftades första 

januari 1999 och fick namnet lex Sarah efter Sarah Wägnert (prop. 2009/10:131).  

Lex Sarah enligt lagtexten 

”3 § Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska 

genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan 

komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 

Rapporteringsskyldigheten fullgörs 

1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, 

2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och 

3. i övrigt till berörd socialnämnd. Lag (2010:429).” 

(14 kap. 3 § SoL SFS 2001:453). 

Enligt 3 § har omsorgspersonal rapporteringsskyldighet, dvs. de skall omedelbart rapportera 

om det finns risk missförhållande eller att ett faktiskt missförhållande förekommer. 

Missförhållande innebär att en brukare har blivit utsatt för en handling eller försummelse som 

resulterar i hot mot dennes liv, säkerhet och fysisk eller psykisk hälsa. Påtaglig risk för 

missförhållande betyder att det finns en handling eller början till försummelse som kan leda 

till att en eller flera brukare kan komma att utsättas för vanvård (14 kap. 3 § SoL SFS 

2001:453). 
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Vidare säger 14 kap. 4-7 §§ SoL att enhetschefen har en informationsskyldighet att informera 

sina anställda om rapporteringsskyldigheten. Enhetschefen har också skyldighet att informera 

berörd nämnd om de lex Sarah-anmälningar som gjorts. Missförhållande eller risk för 

missförhållande skall genast dokumenteras och avhjälpas. De skall också snarast rapporteras 

till Socialstyrelsen, vilket skall göras av berörd nämnd, enhetschefen eller Statens 

institutionsstyrelses ledning (14 kap. 4-7 §§ SoL SFS 2001:453). 

Centrala begrepp 

Nedan förklaras några begrepp som är centrala för studien. 

Fysisk vanvård innefattar exempelvis begränsningsåtgärder, våld, olyckor, fall och personlig 

hygien, samt sexuella övergrepp. 

Psykisk vanvård innebär bland annat isolering, hot, verbala kränkningar. 

Ekonomisk förskingring är stulen egendom. 

Försummelse betyder att omsorgstagarens behov och/eller vilja nonchaleras. 
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Tidigare forskning  

Nedan redogör vi för tidigare forskning om vanvård av äldre i Sverige, övriga världen, samt 

kort om kunskap och kompetens. 

Vanvård av äldre i Sverige 

Ågren (2001) har gjort en kvalitativ studie där syftet var att försöka få mer kunskap om 

vanvård av äldre för att bidra till att finna metoder för prevention av vanvård av äldre. Ågren 

intervjuade 34 personer vilka var undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor på 

äldreboenden med en geografisk spridning över Jönköpings län. Slutsatsen av studien var att 

60 % kände till Lex Sarah, men bara 40 % av dem hade fått informationen på arbetsplatsen. 

33 % som deltog i studien hade kommit i kontakt med övergrepp, antingen i sin närhet eller 

hört talas om det. Dessutom var det flera i studien som tyckte att det skulle vara svårt att göra 

en anmälan, en av dem berättar att personalen kan tycka att de inte agerar förrän vanvården 

gått väldigt långt, även om de anser att något är fel (ibid.). 

Saveman, Åström, Bucht och Norberg (1999) har genomfört en kvantitativ studie på särskilda 

boenden, samt i hemtjänsten i Umeå och Kalmar. Respondenterna bestod av 499 

sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Studiens syfte var att redogöra för vilka 

olika typer av vanvård det fanns och hur vanligt förekommande det var. Den omfattades av 

respondenternas erfarenheter ett år tillbaka. 11 %  kände till att vanvård förekommit, medan 

endast två procent berättade att de själva hade vanvårdat. 81 % av respondenterna berättade 

att de observerat psykisk vanvård och 36 % fysisk vanvård. Personal som berättar om vanvård 

av äldre känner en stor maktlöshet, brist på kunskap, ensamhet, dåligt samvete och 

skamkänslor. De vill ha mer utbildning och stöd för att öka preventionen kring vanvård av 

äldre. Enligt Saveman m.fl. (1999) är fysisk och psykisk vanvård vanligast förekommande, 

därefter försummelse och ekonomisk förskingring. De som vanvårdar de äldre är oftare 

släktingar än personal. Avslutningsvis underskattas troligtvis många av de situationer där det 

förekommer våld, vilket leder till att de inte uppmärksammas som vanvård (ibid.). Det bör 

tilläggas att lagen om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah inte var stiftad när studien 

gjordes. 

I Jönson (2006) framgår det att Aftonbladet gjort en undersökning 2001 om hur stort 

förtroende deras läsare har för äldreomsorgen. Resultatet blev att 87,4  % av dem inte litar på 

äldreomsorgen. I Jönsons studie (2006) framkom det genom intervjuer med socialkonsulter 
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och äldreskyddsombud att omhändertaganden och bemötande gentemot äldre var bra. Det 

framkom också i studien att det förekom, om än i liten omfattning, dåligt bemötande, dålig 

mat och dålig skötsel av omsorgstagarnas hygien. Anledningar till missförhållanden var bland 

annat stress, avsaknad av utbildning, handledning och arbetsledning, samt lön och besparingar 

inom äldreomsorgen. 2004 bodde ungefär 105 000 äldre på särskilt boende i Sverige, varav 

några procent vanvårdas. Dock innebar det vanvård av tusentals omsorgstagare. Däremot 

visar Pensionärernas Riksorganisation, PRO, 1998 att fyra av fem pensionärer kan tänka sig 

att flytta in på ett äldreboende när det anses bli aktuellt (ibid.). 

Melin Emilsson (1996) har gjort en observationsstudie där hon vill undersöka om ett 

gruppboende för dementa är ett privat boende eller om det liknar en institution.  Med privat 

boende menar Melin Emilsson (1996) att det skall kunna likställas med ett eget hem, som i 

denna studie att t ex. den äldre kvinnan skall kunna klä sig som hon själv önskar.  Melin 

Emilsson (1996) finner likheter mellan Goffmans beskrivning av en institution och 

gruppboendet. Forskaren observerar även ett personalmöte där en i personalgruppen tar upp 

att en av de äldre kvinnorna vill ha på sig sin favoritklänning så ofta som möjligt. Personalen 

beskriver vidare att hon tycker att den är ful och att kvinnan kan ha på sig den hemma, men 

inte på gruppboendet där andra äldre och personal vistas. En annan i personalen säger att det 

inte är något problem längre, för hon gömde klänningen för den gamla kvinnan. Historien 

förtäljer att den gamla kvinnan blivit ledsen och undrat var den tagit vägen. Vid 

observationstillfälle två hade den gamla kvinnan på sig klänningen igen, men det framgår inte 

hur det blev så. Melin Emilsson (1996) problematiserar vidare om gruppboendet är till för 

personalen eller de boende och om det verkligen är privat. Hon hävdar att det knappt finns 

några situationer som är privata i den typen av boende, hon ställer således en avslutande fråga 

varför det kallas för privat boende när det inte är det (ibid.) Det bör tilläggas att lagen om 

rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah inte var stiftad när studien gjordes. 

Sandvide (2008) har gjort en forskningsstudie som handlar om språkets sociala interaktioners 

roll i arbetet med äldre som bor på särskilt boende. Avhandlingen består av fyra olika 

delstudier, där totalt 57 personer har intervjuats. Endast de två första delstudierna är av 

relevans för den här studien. I delstudie I beskriver hon statistiskt hur många anmälningar som 

blivit gjorda, vem som gjorde dem, yrkestitel, kön, de äldres medelålder, var de äldre bodde, 

samt vilken roll man ansåg sig själv ha, dvs. offer, förövare eller vittne. Omsorgspersonalen 

beskriver även att det finns en tolerans för vanvård i omsorgen av de äldre. I delstudie II 

gjorde Sandvide (2008) intervjuer med de vårdare som ansåg sig själv vara förövare i en eller 
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flera våldshändelser. Det framkom att de även anser sig besitta roller i form av offer och 

beskyddare. I samma delstudie beskrivs en händelse med ett vårdbiträde som ansåg sig ha 

vanvårdat en äldre kvinna (ibid.). 

Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) har gjort en kvalitativ studie om professionellas syn 

på vanvård av äldre i Sverige. De använde sig av gruppintervjuer där de intervjuade anställda 

från polisen, primärvården, den kommunala äldreomsorgen, kyrkan, en vårdgivande 

stödorganisation samt en stödorganisation för brottsoffer. Erlingsson m.fl. (2006) analyserade 

empirin utifrån fyra olika teman, goda avsikter i vanvård, den äldre generationens ansvar för 

vanvård av äldre, vanvård av äldre anmäls inte, samt förebyggande av vanvård av äldre. De 

kom fram till att de professionella och volontärerna förväntas ha en stöttande roll, men också 

att de ovetande bidrar till vanvården av äldre. Analysen visar också att det finns en tolerans 

för vanvård av äldre i kombination med att man lägger skulden på den utsatte äldre, vilket 

medför att fall där äldre vanvårdas oftast inte rapporteras (ibid.).  

Vanvård av äldre i övriga världen 

Vanvård av äldre är likväl ett internationellt som ett nationellt samhällsproblem. Det 

förekommer enligt Bennet, Kingston och Penhale (1997) i USA och Storbritannien så gott 

som dagligen på dagcenter, vårdcentraler, äldreboenden och sjukhus. Missförhållanden som 

beskrivs liknar de som beskrivs i den svenska litteraturen, vilka är bland annat fysiska, 

psykiska samt ekonomiska övergrepp (ibid.). 

Enligt Schiamberg, Barboza, Oehmke, Zhang, Griffore, Wheatherhill, von Heydrich och Post 

(2011) finns det i USA ingen klar definition av vad vanvård av äldre innebär. Det finns 

stadgar för att skydda majoriteten av äldre amerikaner mot vanvård, trots det misstänker 

forskarna att mörkertalet är stort och att vanvård frekvent ignoreras. Enligt Schiamberg m.fl. 

(2011) sker vanvård systematiskt, permanent och är relaterat till kontexten under en längre tid. 

Forskarna visar även att äldre med demenssjukdom och alla de äldre som är i en 

beroendeställning riskerar i högre grad än andra att utsättas för vanvård. I USA finns det ringa 

statistik om vanvård av äldre. Schiamberg m.fl. (2011) redovisar tre studier, två amerikanska 

och en tysk, där merparten av omsorgspersonal begått alternativt bevittnat fysisk, psykisk och 

ekonomisk vanvård (ibid.). 

Enligt Fitzpatrick och Boland (2011) misstänker man att ungefär fem miljoner äldre 

amerikaner vanvårdas, men att de flesta fallen av vanvård är oupptäckta. 2004 rapporterades 
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det 565 000 fall av vanvård av äldre. Den vanligaste formen av vanvård är försummelse följt 

av psykisk vanvård, ekonomisk förskingring och fysisk vanvård. Enligt Fitzpatrick och 

Boland (2011) har Mills och hans kollegor gjort en vinjettstudie bland högskolestudenter. De 

fick rangordna olika typer av vanvård och de tycker att fysisk vanvård var den allvarligaste 

formen. Det framgår av Fitzpatrick och Boland (2011) att risken för att utsättas för vanvård 

ökar vid demenssjukdom (ibid.). 

Krienert, Walsh och Turner (2009) redogör i sin studie, baserad på FBI:s National Incident-

Based Reporting System, NIBRS, för 87 422 anmälda brottsliga fall av vanvård mellan år 

2000 och 2005. Enligt forskarna i studien att förekomsten av vanvård av äldre ökar eftersom 

antalet äldre i USA blir fler. Enligt Krienert m.fl. (2009) vet man lite om vanvård av äldre, det 

finns också en liten förståelse för dess natur, orsaker, konsekvenser och preventiva åtgärder. 

1993 stiftades en lag för att kunna kartlägga vanvård av äldre i familjen och på särskilt 

boende. Idag har de flesta stater fastslagit att det är obligatoriskt att rapportera vanvård av 

äldre. Den vanligaste åldern på dem som vanvårdar är mellan 40 och 49 och enligt Kreinert 

m.fl. (2009) visar Cross studie att det främst är släktingar som vanvårdar de äldre. Det 

stämmer överens med Krienert m.fl. studie (2009) där det oftast är barn till de äldre som 

vanvårdar. Det är även välkänt att de äldre som utsätts för vanvård sällan anmäler brott, vilket 

leder till ett stort mörkertal (ibid.). 

Wheaterall (2001) har gjort en studie i staden Wellington på Nya Zeeland. Där har han 

intervjuat 26 enhetschefer för totalt 27 äldreboende angående deras erfarenheter av vanvård 

och hur det påverkat de äldre det senaste halvåret. På Nya Zeeland finns det ingen 

rapporteringsskyldighet, men det finns en organisation som arbetar mot vanvård, Age 

Concern. Endast två av enhetscheferna (7,5 %) sa att det inte hade förekommit vanvård av de 

äldre. Åtta enhetschefer (30 %) berättade att en av de äldre hade blivit utsatt för vanvård. 23 

av boendena (85 %) hade avlösarservice av äldre och 14 (60 %) av enhetscheferna kunde 

komma ihåg en händelse av vanvård. Endast sju (27 %) av totalt 26 enhetschefer har haft 

kontakt med Age Concerns Elder abuse program, däremot sa 17 av dem (65 %) att de ha 

skriven policy mot vanvård av äldre. Den vanligaste formen av vanvård var psykisk vanvård, 

efterföljt av fysisk vanvård och ekonomisk förskingring (ibid.).  

Daskalopoulos och Kakouros (2006) beskriver vanvård av äldre i Grekland. Grekland är ett 

europeiskt land som har både influenser av Europa och Balkan. Det finns inte mycket 

forskning kring familjevåld och allra minst om vanvård av äldre. Förekomsten av familjevåld 
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förnekas av professionella, staten och allmänheten.  Endast en procent av de äldre bor på 

äldreboende, då det finns ett socialt stigma i att låta sina familjemedlemmar bo på 

äldreboende, det anses vara moraliskt fel. I Grekland bör man ta hand om sina egna föräldrar, 

när de inte klarar av att ta hand om sig själva. Generellt sätt finns det en hög tolerans kring 

familjevåld. Forskarna beskriver att grekerna själva ser sitt ibland våldsamma beteende som 

en del av sin kultur och sitt hetlevrade sätt att vara. Resultatet av Daskalopoulos och 

Kakaouros studie (2006) visar att 69 av 71 deltagare (97 %) vittnade om minst en händelse av 

extrem vanvård. 55 deltagare (77,5 %) berättade om minst en händelse av lindrig vanvård. De 

vanligaste formerna av vanvård i studien var försummelse, psykisk och fysisk vanvård (ibid.). 

Kunskapssyn på kompetens inom äldreomsorgen i Sverige 

Efter att Sarah Wägnert berättat i media om de missförhållanden som förekom på 

Polhemsgården i Solna gav det inte endast upphov till ett lagförslag, utan även 

verksamhetsförändringar inom äldreomsorgen i Solna Kommun. En av förändringarna för att 

öka kvaliteten var Karriärstegen, även kallad ”Solna-modellen”. Den innebär att 

omsorgspersonalen närmast brukaren ges möjlighet att i tre steg utbildas i förändring- och 

utvecklingsarbete. I intervjuer med omsorgspersonal, som har gått ett eller flera steg i 

Karriärstegen, berättar de att utbildningen har bidragit till att de känner sig viktigare och 

därmed värnar mer om verksamheten, vilket ökar kvaliteten. (Nordén 2004). Däremot visar 

Dambergs studie (2009) en annan synvinkel på kompetens och kunskap. Rapporten handlar 

om kompetens, omsorgsbehov och delaktighet i äldreomsorgen i Nybro Kommun. Studien 

visar på att chefer och omsorgspersonal inom äldreomsorg, samt brukarna förespråkar 

erfarenhetsbaserad kunskap, personlig lämplighet och bra bemötande framför formell 

utbildning (ibid.). Det finns således olika tillvägagångssätt för att öka kvaliteten i 

verksamheten. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis är vanvård av äldre ett internationellt problem. Vanvården som sker 

runtom i världen förekommer i liknande uttryck, som psykisk och fysisk vanvård, materiellt 

utnyttjande och försummelse (Daskalopoulos och Kakaouros 2006, Fitzpatrick och Boland 

2011, Jönson 2006, Bennet m.fl. 1997, Sandvide 2008, Saveman m.fl. 1999, Schiamberg m.fl. 

2011 och Wheaterall 2001). Generellt beskrivs en hög tolerans för vanvård av äldre ur 

internationell aspekt (Daskalopoulos och Kakaouros 2006, Erlingsson m.fl. 2006, Melin 

Emilsson 1996 och Sandvide 2008), samt att mörkeltalet misstänks vara av omfattande storlek 
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(Daskalopoulos och Kakaouros 2006, Erlingsson m.fl. 2006, Fitzpatrick och Boland 2011 och 

Schiamberg m.fl. 2011).  I två av studierna framgår det att demenssjukdom ökar risken för 

vanvård (Fitzpatrick och Boland 2011 och Schiamberg m.fl. 2011). Några har kommit fram 

till att det oftast är släktingar som är skyldiga till vanvården, oavsett om de äldre bor på 

särskilda boenden eller ej (Daskalopoulos och Kakaouros 2006, Krienert m.fl. 2009 och 

Saveman  m.fl. 1999).  Enligt Damberg (2009) förespråkas personlig lämplighet och 

arbetslivserfarenhet framför utbildning av personalen, men enligt Solna-modellen bidrog 

utbildning till ökad kvalitet i verksamheten (Nordén 2004).   
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Metod 

Avgränsning 

Den här studien riktar sig mot omsorgspersonal på äldre- demens- och korttidsboenden i en 

medelstor stad i Mellansverige. Till dem räknas vårdbiträden, undersköterskor, barnsköterskor 

och sjuksköterskor. Avgränsningen gjordes med motivet att det har belysts frekvent i media 

det senaste halvåret, samt av personligt intresse för forskningsområdet, vanvård av äldre. 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Studiens utgångspunkt är att undersöka omsorgspersonalens kunskap om, inställning och 

tolerans till lex Sarah med hjälp av kvantitativ metod ur ett positivistiskt synsätt, som 

förfäktar en objektiv syn på vetenskap (Bryman 2011). Vi skall således samla in underlag för 

att finna eventuella regelbundenheter, för att kartlägga och beskriva omsorgspersonalens 

kunskap om och inställning till lex Sarah.  Studien skall genomföras med hjälp av en 

enkätundersökning. Frågorna i enkäten resulterar i ett antal variabler som mäts och jämförs 

med varandra. Studien grundar sig på ett deduktivt synsätt, vilket innebär att hypoteserna 

formuleras innan datainsamling sker och sedan prövas mot insamlade data i empirins resultat.  

Med andra ord prövas hypoteserna för att se om de stämmer överens med hur verkligheten är 

beskaffad (ibid.). 

Metodval  

Syftet med vår studie är att undersöka omsorgspersonalens kunskap om och inställning till lex 

Sarah. Vilken kunskap har omsorgspersonalen om lex Sarah? Ser omsorgspersonalen lagen 

som ett förbättringsverktyg? samt, vad har omsorgspersonalen för tolerans kring vad som 

skall rapporteras? För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna väljer vi kvantitativ 

metod i form av enkätundersökning, på grund av att vi vill kunna mäta och jämföra 

variablerna i form av t ex yrkestitel och antal yrkesverksamma år. Ytterligare en anledning till 

metodvalet är att konfidentialitetskravet stärks (Vetenskapsrådet 2002). Vi vill också samla in 

data från en större population än vad som är möjligt vid kvalitativ metod, därför passar 

kvantitativ metod bäst för vår undersökning (Bryman 2011, Eliasson 2010, Jacobsen 2007, 

Larsen 2009). Vi vill göra en större undersökning för att beskriva hur kunskapen om, 

toleransen till vanvård och inställning till lex Sarah ser ut och inte förklara varför det ser ut så. 
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Urval 

Urvalet för forskning är ett så kallat icke sannolikhetsurval (Bryman, 2011, Eliasson 2010, 

Jacobsen 2007, Larsen 2009). I vår forskning har vi utifrån det använt oss av ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren väljer de respondenter som forskaren får tag på 

(Bryman 2011, Jacobsen 2007).  

Vi har lämnat ut enkäter till den omsorgspersonal vars arbetsgivare givit sitt medgivande till 

att deltaga i studien. Avsikten är att få svar från den personal som arbetar närmast de äldre. 

Enligt Eliasson (2010) kallas vårt urval även för subjekturval, dvs. forskaren väljer vilka 

respondenter denne vill skall deltaga i studien, vilket enligt Bryman (2011) kallas för målstyrt 

urval. I studien är subjekturvalet omsorgspersonal på fem demens-, korttids- och 

äldreboenden, där populationen består av totalt 143 respondenter på 17 avdelningar. Alla 

drivs i offentlig regi. 

Bekvämlighetsurval har sina för- och nackdelar. Fördelarna är att det är lättare att få tag på 

respondenter och därmed ökar svarsfrekvensen avsevärt, vilket stärker reliabiliteten. Man 

slipper också vissa kostnader, som att skicka ut enkäterna per post med förfrankerade 

svarskuvert. Nackdelen är att vi inte kommer att kunna generalisera resultatet till hela 

populationen, dvs. all omsorgspersonal i hela Sverige, däremot kommer vi att kunna 

generalisera hur det ser ut för vårt urval, dvs. de respondenter som ingår i vår studie (Bryman 

2011).  

Bortfall 

Avsikten är att få en svarsfrekvens på minst 100 enkäter. Enligt Jacobsen (2007) är det en 

tumregel för att överhuvudtaget kunna generalisera, då det förenklar analysen och risken för 

felmarginaler minskar. Bryman (2011) menar att man bör dela ut fler enkäter än man har för 

avsikt att samla in då man bör räkna med ett bortfall, dvs. det finns sannolikhet att några inte 

skulle vilja deltaga i studien. För att uppnå svarsfrekvensen med 100 enkäter delade vi ut 143 

enkäter. Det för att bortfallet inte skulle bli större än 30 %. 

Målet var att få tillbaka åtminstone 70 % av enkäterna (dvs. minst 100 av 143), vilket enligt 

Bryman (2011) är en godkänd svarsfrekvens. Enligt Trost (2007) bör man räkna med en 

svarsfrekvens mellan 50 – 75 %. Jacobsen menar att om svarsfrekvensen skall ge ett 

tillfredställande resultat bör den vara över 50 %, ett resultat över 70 % anses vara väldigt bra 

(Jacobsen 2007). Däremot menar Bryman att om svarsfrekvensen blir mindre än 60 – 70 % är 
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det oacceptabelt, då det blir skevheter i resultaten (Bryman 2011). Studiens svarsfrekvens är 

86 % (n = 123), vilket anses vara utmärkt (ibid.) 

Tillvägagångssätt 

Vi började med att göra en litteratursökning för att se vilken tidigare forskning som fanns 

inom det valda området. Vi sökte i databaser som SwePub, Libris, LibHub, Artikelsök och 

DiVA, samt på Socialstyrelsens hemsida. Vi sökte i dem vid ett flertal tillfällen för att 

säkerställa att vi fått med den litteratur som vi funnit relevant för studien. De sökord som 

användes var vanvård av äldre, missförhållande, lex Sarah, samt elder abuse. Vi försökte 

bredda vår sökning genom att använda oss av * i slutet av sökorden för att försöka få fram alla 

titlar som innehöll sökorden.  

Under studiens början formades fyra stycken arbetshypoteser som antaganden för hur vi tror 

att verkligheten ser ut. Motsatsen till arbetshypoteser är nollhypoteser. En nollhypotes hävdar 

att samband mellan variablerna i hypoteserna inte finns, dvs. de är inte statistiskt säkerställda 

(Bryman 2011). 

När enkäten var färdigställd genomförde vi en mindre pilotstudie, vi skickade ut den till fyra 

kurskamrater för att få kommentarer på den och upptäcka eventuella brister. Det var två 

personer som svarade på den, varav en svarade för sent, då enkäten redan var utlämnad. 

Däremot fick vi bra respons från respondenten som svarade i tid, det hjälpte oss att se enkäten 

med nya ögon. 

För att få tag på respondenter ringde vi till enhetschefer för äldre-, korttids-, och 

demensboenden och frågade om vi fick göra en enkätundersökning bland deras anställda. 

Totalt ringde vi till 15 enhetschefer, varav åtta sa att de ville deltaga i studien, en som nekade, 

samt sex som inte svarade när vi ringde. Av de åtta enhetschefer som sa att de ville vara med 

kunde vi endast hitta möjlighet att dela ut enkäterna personligen på fem av boendena, de 

andra var för långt bort i tid för att vi skulle hinna samla in enkäterna och bearbeta resultatet. 

Däremot var vi inte i behov av att ha dem med då vi fann tillräckligt många respondenter för 

studien på de boenden som kunde ta emot oss. 

På boende ett och två besökte vi deras personalmöte och delade ut enkäterna, samt samlade in 

dem på plats. På boende tre var vi på personalmöte för en avdelning, samt lämnade kvar 

enkäter i kuvert till omsorgspersonalen på resterande avdelningar. Enkäterna hämtades sedan 

fem dagar senare. Boende fyra och fem besökte vi vid två tillfällen när kvällspersonalen bytte 
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av dagpersonalen för att försöka fånga upp så många som möjligt. Vi lämnade även kvar 

enkäter på boende fyra och fem för att de som inte arbetade de specifika dagarna skulle ha 

möjlighet till att deltaga.  

Bearbetning av data 

Vi har använt oss av programvaran SPSS för att bearbeta och analysera enkäterna. För att 

förstå hur man använder sig av SPSS har vi utgått från Wahlgrens statistikbok (2008) och 

Hjerm och Lindgrens metodbok (2010). De analyser som gjorts har sedan med hjälp av 

Microsoft Office Excel tagit fram diagram för att enkelt kunna redovisa resultatet.  

Vi kodade enkätsvaren och la sedan in all empiri i SPSS. Variablerna var både av nominal-, 

ordinal- och kvotskala. Nominalskala innebär att variabelvärdena kan kategoriseras, men ej 

mätas. Ordinalskala betyder att kategorierna kan rangordnas i storleksordning, men ej heller 

mätas. En kvotskala är numerisk och har en absolut nollpunkt, t.ex. ålder och antal arbetade 

år. Kvotskalan kan därför mätas (Hjerm och Lindgren 2010).  

Vi hade för avsikt att jämföra omsorgspersonal som jobbar på demensboende med dem som 

inte gör det i förhållande till vinjetterna. För att få en bra signifikans slog vi ihop korttids- och 

äldreboende till en variabel. 

För att analysera resultat har vi använt univariat, bivariat och multivariat analys. I univariat 

analys används endast en variabel när resultatet skall analyseras. Bivariat analys utgår från två 

variabler och multivariat analys från tre eller fler variabler (Bryman 2011, Hjerm och 

Lindgren 2010). Vi har använt oss av cirkeldiagram, stapeldiagram, börsdiagram och en 

korstabell för att på bästa sätt presentera analyserna.  

För att säkerställa att analyserna är statistiskt signifikanta, dvs. om sambandet stämmer på 

studiens urval, har vi gjort olika tester. De korstabeller vi gjort har med hjälp av Chi
2 

– test 

kunnat testa signifikansnivån och i de ensidiga variansanalyserna genom F-testet. 

Signifikansnivån måste vara under p < 5 % för att sambandet inte skall förkastas (Wahlgren 

2008). De analyser som studiens resultat bygger på har en signifikansnivå på p < 5 % eller 

mindre. I korstabellerna testades även cellnivån och för att de skall kunna användas måste 

cellerna ha ett förväntat värde på mindre än fem, vilka studiens tabeller har. 
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Etiska aspekter 

Vi har varit noggranna med att tänka på de fyra etiska aspekterna som tas upp i 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 

(Vetenskapsrådet 2002), vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet betyder att varje individ själv 

har rätt att bestämma om man vill medverka i studien eller inte, vilket också innebär att de 

även skall kunna avbryta enkäten närhelst de vill. Informationskravet och samtyckeskravet 

tog vi hänsyn till i det brev som sitter som försättsblad till enkäten. Konfidentialitetskravet 

innefattar främst att skydda de personer som deltar i studien, men också dem som eventuellt 

kommer att omnämnas av respondenterna. Total konfidentialitet garanterade vi deltagarna 

genom att:  

 vi använde oss av kvantitativ metod i form av enkäter och med slutna frågor med 

färdigskrivna svarsalternativ, bortsett från en avslutande öppen fråga. Det minimerar 

risken att kunna koppla erfarenheter till specifika personer som berörs av studien.   

 vi uteslöt frågor som t ex namn och kön. 

 

Konfidentialiteten kan också stärka deltagarantalet och svarsfrekvensen, samt graden av 

ärlighet i svaren, då det inte blir utlämnande eller utpekande. Nyttjandekravet handlar om att 

deltagarna skall få information om att empirin endast kommer att användas i 

forskningsändamål, det tog vi hänsyn till i brevet, samt att vi muntligen informerade vid det 

personliga mötet med omsorgspersonalen. Informationskravet innebär att man skall informera 

respondenterna om studiens syfte och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

i studien (Vetenskapsrådet 2002), vilket vi har gjort. 

Vi har reflekterat över om vår studie kan skada respondenterna, verksamheten och dess 

ledning. Vi anser att i och med att vi gör en enkätundersökning som är helt anonym kan den 

inte skada respondenterna, då det blir omöjligt att identifiera dem. Verksamheten kommer ej 

heller att kunna identifieras då vi inte kommer att nämna i vilken kommun studien gjordes 

eller exakt geografisk placering. Detta styrker även konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2002). Det som skulle kunna komma fram är att omsorgspersonalen inte besitter kunskap om 

lex Sarah som de har rätt till enligt informationsskyldigheten (Socialstyrelsen 2011). Om så 

skulle vara fallet blir det ett verktyg och möjlighet till att kunna förbättra verksamheten, 

enhetschefen får då en möjlighet att se var det finns bristande kunskap och åtgärda problemet. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att man mäter trovärdigheten i en undersökning, dvs. om studien kan 

göras igen och då få samma resultat eller om mätinstrumentet dvs. enkäten, är tillförlitligt 

(Bryman 2011, Eliasson 2010, Hjerm och Lindgren 2010, Larsen 2009,). Det försökte vi ta 

hänsyn till genom att använda oss av svarsalternativ i enkäten som är tydliga och inte lämnar 

något utrymme för egen tolkning. Med validitet menas att undersökningens giltighet mäts, om 

den mäter det den skall mäta, dvs. om den motsvarar undersökningens syfte och 

frågeställningar (ibid.). Det var vårt syfte och våra frågeställningar som låg till grund för 

enkätens frågor, vilket är viktigt för validiteten (ibid.). 

Enkäten 

Utformningen av en enkät är viktig och kan vara avgörande för svarsfrekvensen. Det som vi 

främst tänkte på var språk, antal frågor, typ av frågor, samt tydlig struktur och layout. Vi var 

noggranna med att använda ett vardagligt språk, inte använda alltför svåra ord eller termer, på 

grund av att den skulle vara så lätt att förstå och fylla i som möjligt (Bryman 2011, Eliasson 

2010, Larsen 2009).  

Enligt Eliasson (2010) och Larsen (2009) är strukturen för en enkät viktig, men även antal 

frågor då en längre enkät kan trötta ut respondenten och därmed minska svarsfrekvensen. Med 

strukturen menar de att man bör börja med enkla frågor och avsluta med eventuella komplexa 

och känsliga frågor (Eliasson 2010, Larsen 2009), vilket vi gjorde. Genom detta ville vi också 

”värma upp” respondenterna för att få svar på de konkreta och känsliga frågor som är mest 

relevanta för frågeställningen. Utformningen av frågorna är också en faktor som man bör ta 

hänsyn till, dvs. öppna och/eller slutna frågor. Slutna frågor kan öka antalet insamlade 

enkäter, då de är lättare och går snabbare att fylla i (Eliasson 2010, Larsen 2009).  

Det finns delade meningar kring hur ”vet inte” skall finnas med som alternativ i en enkät. Det 

som förespråkar att enkäten skall innehålla ”vet inte” är att respondenten inte skall behöva 

känna sig tvungen att svara. Det finns motargument till varför det skall användas som 

alternativ, vilka är forskningsbaserade. Enligt forskarna tenderar lågutbildade respondenter att 

mer frekvent använda det som svarsalternativ, speciellt längre fram i enkäten då de kan vara 

uttråkade och/eller trötta. Dessutom kan respondenterna bli hämmade i att uttrycka sin åsikt 

gällande något som de egentligen har en åsikt om. Forskarna menar att kvaliteten inte stärks 

genom att använda ”vet inte” som svarsalternativ, de rekommenderar således att man inte 

skall ha det som svarsalternativ (Bryman 2011). I studiens enkät användes inte ”vet inte” som 
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svarsalternativ för att få respondenterna att uttrycka sin åsikt och ta ställning, vilket då fyller 

syftet med vinjettmetoden (ibid.). 

I enkäten används tre vinjetter med slutna svarsalternativ. En vinjettfråga består av en 

situation eller händelse där respondenten skall ta ställning. Det är ett bra sätt för att ta reda på 

hur respondenten skulle agera i liknande situationer eller händelser. Då får man således en 

relativt klar bild gällande respondentens normer och/eller värderingar angående plikter och 

skyldigheter, i detta fall rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Fördelen med metoden är 

att ställningstagandet förankras till en särskild situation, vilket medför att risken för ett 

oreflekterat svar minskar. Nackdelen är att respondenten kan uppfatta det som att denne blir 

bedömd genom sitt ställningstagande (Bryman 2011). Anledningen till att vi valde att använda 

vinjetter som metod i vår enkätstudie var att vi ville ta reda på vilken tolerans respondenterna 

har till vanvård och därmed vad som de anser skall rapporteras. Vinjettsituationerna är 

förankrade i kunskap vi inhämtat från litteraturen. Avsikten var att få med situationer där 

vanvård tar sig i olika uttryck, såsom psykisk och fysisk. Vinjetterna där Tora och Rune 

vanvårdas är psykisk vanvård och skall rapporteras enligt lex Sarah. Asta utsätts för fysisk 

vanvård och det skall också rapporteras enligt lex Sarah, dvs. samtliga vinjetter skall 

rapporteras.  

Arbetsfördelning 

Vi har valt att göra vår forskningsstudie och uppsats tillsammans och gemensamt. Båda har 

tagit del av all litteratur som omnämns för att båda två skall vara lika medvetna och kunniga 

inom området, samt kunna ha adekvata diskussioner med varandra. Vi har även suttit 

tillsammans och bearbetat forskningsresultatet och skrivit uppsatsen gemensamt, då det har 

varit viktigt för oss att det skall bli ett enhetligt språk genom hela examensarbetet, samt för att 

kritiskt kunna granska uppsatsen. Vi har medvetet valt att arbeta på det här sättet för att 

uppsatsen skall hålla en jämn kvalité och för att vi båda skall vara lika delaktiga. 
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Teori 

Gräsrotsbyråkraten 

Michael Lipsky (2010)  har utvecklat en teori om street-level bureaucracy, översatt på 

svenska till gräsrotsbyråkrati. Teorin är omfattande vilket medför att vi endast kommer att 

använda oss av utvalda delar för att kunna analysera resultatet.  Med teorin vill vi kunna 

beskriva det handlingsutrymme och tolkningsföreträde som omsorgspersonalen besitter i sitt 

dagliga arbete med de äldre. Syftet med teorin är att förklara diskrepansen i incitamenten 

mellan politikernas avsikter, samt den som bedriver verksamheten, dvs. enhetschefen, och 

gräsrotsbyråkraten, dvs. omsorgspersonalen (ibid.).  

Politikerna är de som styr vilka resurser som skall finnas inom äldreomsorgen och de sätter 

även grunden för de lagar och regler som verksamheten bygger på, t ex. Socialtjänstlagen och 

lex Sarah. Därefter är det enhetschefen som fördelar resurserna och har ansvar för att lagar 

och regler följs. Det är omsorgspersonalen som får ta konsekvenserna av resurserna som 

politikerna och enhetschefen ger dem, då det är omsorgspersonalen som står för servicen, dvs. 

omsorgsarbetet. Omsorgspersonalen hamnar mittemellan den service de förväntas att de skall 

ge och de resurser de blir tilldelade. Där får omsorgspersonalen ett handlingsutrymme och 

tolkningsföreträde (Lipsky 2010). Det blir svårt för politikerna att ha en direkt insyn i 

omsorgsarbetet och servicen, då de endast sätter de mål som sedan skall utföras av andra, dvs. 

omsorgspersonalen. Lipsky (2010) menar därför att det är omsorgspersonalen som gestaltar 

politikernas mål och därmed är det omsorgspersonalen som har makten att forma den service 

som skall ges till brukarna. Makten ger dem ett handlingsutrymme och tolkningsföreträde 

(ibid.). 

Lipsky (2010) beskriver gräsrotsbyråkratens funktion i arbetet närmast brukarna. Det kan 

medföra svårigheter, eftersom att gräsrotsbyråkraten prioriterar brukarna framför de lagar och 

regler som hon skall förhålla sig till. De kan vara vaga och kräva tolkning av henne. Dvs. hon 

hamnar mellan verksamhetens mål samt resurser och brukarens vilja och behov. I den 

situationen får gräsrotsbyråkraten tolkningsföreträde. Det innebär att hon själv får bedöma hur 

hon skall hantera brukarens vilja och behov och samtidigt möta de lagar och regler som 

verksamheten bygger på. Då hon arbetar med unika människor med individuella behov blir 

det svårt att behandla alla lika. Dock behöver gräsrotsbyråkraten standardisera arbetet 

och/eller kategorisera brukarnas behov, för att hålla sig till de resurser som finns.  Där skapas 

ett handlingsutrymme genom tolkningsföreträdet för gräsrotsbyråkraten (ibid.).  
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Handlingsutrymme innebär att gräsrotsbyråkraten agerar utifrån vad hon själv har normer och 

värderingar på vad som är rätt och fel. Även den unika arbetsplatsens rutiner och 

förhållningssätt påverkar gräsrotsbyråkratens handlingar. Det är individuellt, vilket medför att 

gräsrotsbyråkrater kan tolka samma situation på skilda sätt, även om de har samma lagar och 

regler att rätta sig efter. Det innebär att de har olika hög toleransnivå för vad 

gräsrotsbyråkraten anser är rätt och fel. Hennes toleransnivå påverkar när hon tycker att en lag 

eller regel skall tillämpas på en särskild händelse (ibid.). 

Gräsrotsbyråkraten har i det direkta arbetet med brukarna ett handlingsutrymme och skall ta 

ställning, dvs. använda sitt tolkningsföreträde, och agera utifrån det som händer. 

Arbetsuppgifterna som hon har påverkar brukarens liv och därför blir tolkningsföreträdet 

avgörande. Det är gräsrotsbyråkraten som i praktiken utövar de lagar och regler som finns, 

dvs. tolkar dem. Det leder till att det blir svårt för politikerna att direkt styra hennes 

handlingar genom lagarna och reglerna (ibid.). Gräsrotsbyråkratens tolerans ligger till grund 

för hur hon använder sitt tolkningsföreträde och handlingsutrymme i sitt arbete. 

Kunskap 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) har utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme (Lipsky 2010) tolkat kunskapens betydelse. Syftet med studien är bland 

annat att ta reda på vilken kunskap omsorgspersonalen har. 

Svensson m.fl. (2008) beskriver kunskap utifrån tre olika utgångspunkter, kunskap om, 

kunskap i, och kunskap av.  Med kunskap om menas att man ser på kunskap som en helhet, 

dvs. det som görs, vad som görs, hur det tas emot och dess förutsättningar. Kunskap om något 

skall ge konkreta svar på hur väl en insats fungerar. Den yrkesverksamma ställer sig utanför 

det praktiska arbetet och ser på det vetenskapligt och/eller utifrån ett forskningsområde, dvs. 

man ser på arbetet ovanifrån. Kunskap om är en metod för att bidra till kunskap som 

praktiseras, den om är mest tydlig. Kunskap i är kunskapen som skapas genom arbetet. Det 

finns två former av kunskap i, tyst kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. Den tysta 

kunskapen är det som visas genom handling i mötet med brukarna och kan inte förklaras eller 

beskrivas för andra. Erfarenhetsbaserad kunskap går att dela med sig utav genom berättelser 

till kollegor. Den består av bland annat vardagserfarenheter, yrkeserfarenheter, samt inhämtad 

information från forskning och politik. Kunskap av skapas genom att kunskap om och 

kunskap i läggs ihop. Den yrkesverksamma lär sig för att utföra en handling och lär sig av att 

utföra en handling, det ges då möjlighet till att se det utifrån olika perspektiv. Som 
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professionell är det alltid viktigt att reflektera kring sin position och plats på arbetsplatsen. 

Det är då viktigt att man skapar en distans och ifrågasätter det man gör (ibid.).  
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Resultat & analys 

Vi har valt att presentera resultatet och analysera det utifrån tre teman; kunskap om lex Sarah, 

inställning till lex Sarah och tolerans för vanvård av äldre. Analysen kommer att bygga på 

Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater och Svenssons m.fl. (2008) teori om kunskap. 

Kunskap om lex Sarah 

Nedan presenteras fem cirkeldiagram utifrån univariat analys. 

  

Figur 1. Cirkeldigrammet visar om 

omsorgspersonalen känner till 

rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah (n = 

123) 

Figur 2. Cirkeldiagrammet visar om 

omsorgspersonalen vet hur de skall gå tillväga 

för att rapporetera om missförhållande/risk för 

missförhållande enligt lex Sarah (n = 119)

 

Vilken/vilka av följande kan du som anställd rapportera missförhållande/risk för missförhållande till? 

  JA NEJ 

Enhetschefen  96 % 4 % 

Berörd nämnd 18 % 82 % 

Socialstyrelsen 26 % 74 % 

 

Figur 3. Korstabellen visar om respondenterna känner till att de kan rapportera missförhållande/risk 

för missförhållande enligt lex Sarah till enhetschef, berörd nämnd och Socialstyrelsen (n = 123) 

JA 
98% 

NEJ 
1% 

OSÄKER 
1% 

Känner du till att anställda inom 
äldreomsorgen enligt lag har skyldighet 
att rapportera om de misstänker att en 

omsorgstagare utsätts för 
missförhållande/ risk för 

missförhållande? 

JA 
70% 

NEJ 
7% 

OSÄKER 
23% 

Vet du hur du skall gå tillväga för att 
rapportera om missförhållande/risk för 

missförhållande enligt lex Sarah? 
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Sammanfattningsvis påstår omsorgspersonalen i figur 1 att de känner till vad lex Sarah 

innebär (98 %, n = 123) och enligt figur 2 vet de hur de skall gå tillväga för att rapportera om 

missförhållande/risk för missförhållande förekommer (70 %, n = 119). De har således 

kunskap om rapporteringsskyldigheten (Svensson m. fl. 2008).   

Figur 3 visar att 96 % (n = 123) av omsorgspersonalen vet att de kan rapportera risk för 

missförhållande/missförhållande till enhetschefen. Däremot visar det sig att merparten av 

dem, 82 % respektive 74 %, inte vet att de varken kan rapportera till Socialstyrelsen och 

berörd nämnd (n = 123). Figur 3 visar således att de inte har tillräcklig kunskap om 

tillvägagångssättet, då det är möjligt att rapportera till samtliga, dvs. enhetschefen, berörd 

nämnd och Socialstyrelsen. Det resulterar i att omsorgspersonalens handlingsutrymme 

minskar, då kunskap om brister. De har inte kunskap om att de kan gå förbi enhetschefen och 

rapportera direkt till berörd nämnd och/eller Socialstyrelsen. Deras möjligheter att använda 

sin kunskap om lex Sarah minskar avsevärt (Svensson m.fl. 2008), vilket också gör att 

handlingsutrymmet minskar (Lipsky 2010). Eftersom att kunskap om (Svensson m.fl. 2008) är 

en förutsättning för att de överhuvudtaget skall ha ett handlingsutrymme (Lipsky 2010).  

Svaret på frågeställning ett blir således att de inte har tillräckligt med kunskap om lex Sarah, 

då endast 18 % (n = 123), vet att de kan rapportera missförhållande/risk för missförhållande 

till berörd nämnd och endast 26 % (n = 123) till Socialstyrelsen. I Ågrens studie kände 60 % 

(n = 34) till lex Sarah, den visar att det är över hälften som känner till lex Sarah, men att det är 

långt ifrån alla som känner till rapporteringsskyldigheten. 
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Inställning till lex Sarah 

Här presenteras omsorgspersonalens inställning till lex Sarah i form av två cirkeldiagram med 

hjälp av univariat analys. 

  

 

Figur 4. Cirkeldigrammet visar i hur stor 

utsträckning omsorgpersonalen anser att lex 

Sarah utgör ett hinder för de skall kunna 

genomföra mina arbetsuppgifter (n = 114) 

 

Figur 5. Cirkeldiagrammet visar hur stor del av 

omsorgspersonalen som anser att lex Sarah 

bidrar till att förbättra verksamheten (n = 123) 

 

Figur 4 visar att 93 % av omsorgspersonalen inte anser att lex Sarah utgör ett hinder för att de 

skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter, dvs. de respondenter som svarat ”Instämmer inte” 

och ”Instämmer inte alls”. Enligt figur 5 anser 98 % av omsorgspersonalen att 

rapporteringsskyldigheten bidrar till förbättra verksamheten, dvs. summan av de respondenter 

av de som svarat ”Alltid” och ”Oftast” på frågan. Det även är svaret på frågeställning två. Det 

innebär att deras handlingsutrymme ökar (Lipsky 2010). Dvs. genom att de inte ser lex Sarah 

som ett hot mot deras arbete och verksamheten kommer oftare vanvård rapporteras. 

Tolkningsföreträdet, där omsorgspersonalen själva tolkar vanvård för varje enskilt fall, ökar i 

takt med handlingsutrymmet (ibid.). 

  

Instämm
er helt 

1% 

Instämm
er delvis 

2% 

Varken 
eller 
4% 

Instämm
er inte 

20% 

Instämm
er inte 

alls 
73% 

Lagar som lex Sarah utgör ett hinder för 
att jag skall kunna genomföra mina 

arbetsuppgifter.  

Alltid 
58% 

Oftast 
40% 

Sällan 
0% 

Aldrig 
2% 

Rapporteringsskyldigheten enligt lex 
Sarah bidrar till att förbättra 

verksamheten. 
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Tolerans för vanvård av äldre 

I detta avsnitt beskrivs först resultatet av vinjetterna med hjälp tre cirkeldiagram. Därefter 

presenteras tre stapeldiagram och två börsdiagram som visar på olika statistiska samband 

inom psykisk vanvård och mellan fysisk och psykisk vanvård.  

Vinjett 1 

Asta har inte duschat på en vecka och det är nu dags för henne att göra det. 

Asta motsätter sig det och vill absolut inte duscha. Personalen motiverar 

Asta så gott det går. De frågar henne även vid olika tillfällen, men Asta har 

bestämt sig, hon ska inte duscha. Personalen anser dock att hon måste 

duscha, eftersom hon har inkontinensproblem och luktar svett. De spänner 

fast henne på duschstolen och hjälps åt att hålla fast henne för att förhindra 

slag och sparkar samtidigt som de duschar henne. Asta blir arg och ledsen. 

 

Figur 6.  Cirkeldiagrammet visar hur stor del av omsorgspersonalen som tycker att händelsen där 

Asta utsätts för fysisk vanvård, vinjett 1, skall rapporteras, respektive inte rapporteras, enligt lex Sarah 

(n = 119) 

Vinjett 2 

Omsorgstagarna sitter och äter lunch och när en av dem, Rune, ber om en 

portion till utbrister en i omsorgspersonalen ”Nä, du får inte mer mat, du har 

blivit så stor så du behöver banta lite!”. 

JA 
96% 

NEJ 
4% 

Anser du att personalen bör rapportera händelsen enligt lex Sarah? 
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Figur 7. Cirkeldiagrammet visar hur stor del av omsorgspersonalen som tycker att händelsen där 

Rune utsätts för psykisk vanvård, vinjett 2, skall rapporteras, respektive inte rapporteras, enligt lex 

Sarah (n = 115) 

Vinjett 3 

Tora har en favoritklänning som hon använder så ofta som möjligt. 

Personalen och de anhöriga tycker att den är sliten och nopprig och att hon 

har andra snyggare kläder som hon borde använda istället. Klänningen är i 

övrigt hel och ren. Personalen kommer överens om att de skall gömma 

klänningen så att hon inte kan använda den. Tora blir förvirrad och ledsen 

när hon upptäcker att den är borta och inte finns i garderoben. 

 

Figur 8. Cirkeldiagrammet visar hur stor del av omsorgspersonalen som tycker att händelsen där Tora 

utsätts för psykisk vanvård, vinjett 3, skall rapporteras, respektive inte rapporteras, enligt lex Sarah (n 

= 111) 

JA 
61% 

NEJ 
39% 

Anser du att personalen bör rapportera händelsen enligt lex Sarah? 

JA 
37% 

NEJ 
63% 

Anser du att personalen bör rapportera händelsen enligt lex Sarah? 
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Figur 9. Stapeldiagrammet visar sambandet mellan omsorgspersonalens rapporteringsbenägenhet på 

vinjett 1 om Asta (fysisk vanvård), vinjett 3 om Tora (psykisk vanvård) och vinjett 2 om Rune (psykisk 

vanvård). Det finns inte några celler med förväntat värde mindre än fem. Signifikansen enligt Chi
2 
är p 

< 0,1 %, vilket innebär att sambandet är statistiskt säkerställt (n = 107). Det innebär att hypotes H1, och 

H2 stämmer. 

 

 

Figur 10. Stapeldiagrammet visar sambandet mellan omsorgspersonalens rapporteringsbenägenhet 

gällande psykisk vanvård på vinjett 2 om Rune och vinjett 3 om Tora. Det finns inte några celler med 

förväntat värde mindre än fem. Signifikansen enligt Chi
2
 p < 0,1 %, vilket medför att sambandet är 

statistiskt säkerställt (n = 108)
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Figur 11. Stapeldiagrammet visar sambandet mellan omsorgspersonalens rapporteringsbenägenhet 

gällande vinjett 3 om Tora och vilken typ av särskilt boende de arbetar på. Det finns inte några celler 

med förväntat värde mindre än fem. Signifikansen enligt Chi
2 
p < 5 %, dvs. analysen är statistiskt 

säkerställd och hypotes, H3, stämmer (n = 111)
 

 

 
Figur 12. Börsdiagrammet visar sambandet mellan variationen i om omsorgspersonalen anser att 

händelsen där Tora utsätts för psykisk vanvård skall rapporteras enligt lex Sarh och antal arbetade år 

inom äldreomsorgen. F-testets signifikans är p < 5 % och medelvärdet, i antal arbetade år, ökar från 

16,28 till 20,34, samt standardavvikelsen är i storleksordningen 10 för båda grupperna. Hypotes H4 

förkastas därmed  delvis (n = 109) 
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Figur 13. Börsdiagrammet visar sambandet mellan variationen i om omsorgspersonalen anser att 

händelsen där Rune utsätts för psykisk vanvård skall rapporteras enligt lex Sarh och antal arbetade år 

inom äldreomsorgen. Signifikansen enligt F-testet är p > 5 % och medelvärdet, i antal arbetade år, 

ökar från 17,96 till 20,43, samt standardavvikelsen är i storleksordningen 10 för båda grupperna (n = 

113) 

 

Enligt figur 6 anser 96 % (n =  119) av omsorgspersonalen att situationen där Asta blev utsatt 

för fysisk vanvård bör rapporteras enligt lex Sarah. Figur 7 visar att 61 % (n = 115) av 

respondenterna anser att situationen där Rune utsätts för psykisk vanvård bör rapporteras 

enligt lex Sarah. Figur 8 visar att 37 % (n = 111) av omsorgspersonalen anser att händelsen 

där Tora utsätts för psykisk vanvård bör rapporteras enligt lex Sarah. Omsorgspersonalen 

använder därmed sitt tolkningsföreträde och tolkar lagen som att händelserna med Rune och 

Tora inte skall rapporteras (Lipsky 2010). Enligt Lipsky (2010) använder de sitt 

tolkningsföreträde och tolkar lagen som att händelserna med Tora och Rune inte skall 

rapporteras. Svensson m.fl. (2008) menar att för att kunna använda sitt tolkningsföreträde 

krävs det kunskap om och kunskap i vilket medför handlingsutrymme (Lipsky 2010). Det 

bildar således kunskap av. Eftersom att respondenterna anser att de har kunskap i arbetet, 

praktisk kunskap, bör de rapportera händelserna enligt lex Sarah där Tora och Rune utsätts för 

psykisk vanvård (Svensson m. fl. 2008), vilket många anser att det inte bör göras. Figurerna 

visar att toleransen för psykisk vanvård är högre än för fysisk vanvård. Hypotes, H1 och H2, 

stämmer således. Det också svarar på frågeställning tre. Dock visar tidigare forskning 

(Daskalopoulos och Kakaouros 2006, Fitzpatrick och Boland 2011, Jönson 2006, Penhale 
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m.fl. 1997, Sandvide 2008, Saveman m.fl. 1999, Schiamberg m.fl. 2011 och Wheaterall 2001) 

att psykisk vanvård inte mer sällan rapporteras än någon annan typ av vanvård och att det är 

en av de vanligaste formerna av vanvård. 

Vår undersökning visar i figur 9 att de, 100 % (n = 5) som anser att händelsen där Asta utsätts 

för fysisk vanvård inte bör rapporteras, tycker ej heller att situationerna där Tora och Rune 

blir utsatta för psykisk vanvård bör rapporteras. Majoriteten, 85 % (n = 40), av de 

respondenter som i figur 10 tycker att händelsen där Tora utsätts för psykisk vanvård bör 

rapporteras, tycker även att händelsen där Rune utsätts för psykisk vanvård bör rapporteras. 

Den omsorgspersonal som inte tycker att händelsen där Rune utsätts för vanvård tycker ej 

heller att händelsen med Tora skall rapporteras, 86 % (n = 42). Figur 10 visar att 

respondenternas tolerans för psykisk vanvård är hög.  

Enligt figur 11 tycker 78 % (n = 40) av omsorgspersonalen som jobbar på demensboende att 

situationen där Tora utsätts för vanvård inte bör rapporteras. Det stämmer överens med den 

studie Melin Emilsson (1996) gjorde, då omsorgspersonalen i studien inte tycker att den äldre 

dementa damens älsklingsklänning är tillräcklig fin för att hon skall få ha på sig den. Varken i 

Melin Emilssons (1996) eller i vår studie tycker omsorgspersonalen som arbetar på 

demensboende inte att Tora vanvårdas. I vår studie har några av respondenterna kommenterat 

fritt att det är fel att gömma klänningen, att Tora skall få bestämma själv och att det inte skall 

rapporteras i första hand. De har även kommenterat att det bara är att ta fram klänningen igen 

och att Tora skall få ha på sig vad hon vill. De anser således att hon blir felbehandlad och att 

det inte skall rapporteras, utan istället diskuteras i arbetasgruppen. De bedömer med hjälp av 

kunskap om, i och av (Svensson m. fl. 2008) att Tora inte utsätts för missförhållande/risk för 

missförhållande och därmed skall händelsen inte rapporteras. Än en gång använder de sitt 

tolkningsföreträde och handlingsutrymme (Lipsky 2010). Tidigare studier visar att 

demenssjukdom ökar risken att bli utsatt för vanvård (Fitzpatrick och Boland 2011, 

Schiamberg m.fl. 2011). 

Figur 12 visar att ju längre omsorgspersonalen har arbetat inom äldreomsorgen desto mer ökar 

toleransen om händelsen med Toras klänning bör rapporteras enligt lex Sarah. F-testet visar 

att det finns en skillnad i medelvärdet mellan de som svarat ”JA” och de som svarat ”NEJ”. 

Analysen visar att hypotes, H4, förkastas när det gäller psykisk vanvård. Figur 13 visar ett vagt 

och icke signifikant samband mellan hur länge omsorgspersonalen arbetat i förhållande till 

om händelsen där Rune utsätts för psykisk vanvård bör rapporteras. Däremot visar analysen 
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att medelvärdet för de som svarat ”JA” och de som svarat ”NEJ” ökar i takt med antal 

arbetade år. Även om analysen har dålig signifikans, visar den ändock att ju längre denne 

arbetat så ökar toleransen för om det skall rapporteras enligt lex Sarah. Eftersom att 

omsorgspersonalens arbetslivserfarenhet är hög är deras kunskap i arbetet hög. De resulterar i 

att kunskap av är större än de som arbetat kortare tid (Svensson m.fl. 2008), således är deras 

handlingsutrymme större. De använder handlingsutrymmet genom att i tolkningsföreträdet 

välja att inte rapportera händelserna enligt lex Sarah (Lipsky 2010). Enligt Svenssons m.fl. 

kunskapsteori (2008) borde toleransen minska för att deras kunskap i ökar i takt med 

arbetslivserfarenheten, vilket den motsägelsefullt inte gör. Det innebär att hypotes H4 

förkastas. Dambergs studie (2009) visar att arbetsgivaren, omsorgspersonalen och brukaren 

föredrar personlig lämplighet och arbetslivserfarenhet framför formell utbildning. Enligt 

Jönson (2006) är exempelvis stress, avsaknad av utbildning anledningar till att vanvård 

förekommer. Vidare kommenterar respondenterna att det är viktigt att vara lyhörd i arbetet 

med äldre och ha ett respektfullt bemötande, att det är svårt där det uppstår gråzoner. En 

respondent menar även följande:  

 

Lex Sarah är sista utvägen när inget annat hjälper. De boende måste behandlas väl och med 

respekt. Lex Sarah får inte missbrukas åt något håll, bara användas när det verkligen behövs.  

 

I situationen där Rune utsätts för psykiskt missförhållande i form av en verbal kränkning har 

respondenterna kommenterat att det är en kränkande handling, att man bör säga åt den som 

uttrycker sig så till en brukare och att det bör rapporteras om det upprepas. Lipsky (2010) 

menar att verksamhetens rutiner och omsorgspersonalens relation till varandra påverkar hur 

de använder sitt handlingsutrymme. Respondenterna menar att första gången psykisk vanvård 

sker bör det inte rapporteras enligt lex Sarah och istället diskuteras i arbetsgruppen. Tidigare 

forskning visar på att mörkertalet är omfattande (Daskalopoulos och Kakaouros 2006, 

Erlingsson m.fl. 2006, Fitzpatrick och Boland 2011 och Schiamberg m.fl. 2011), vilket också 

vår studie gör gällande psykisk vanvård. Respondenterna använder sig av sitt 

tolkningsföreträde och handlingsutrymme och tolkar händelsen som att det inte får ske. I sitt 

handlingsutrymme menar de att det inte skall rapporteras enligt lex Sarah, endast om det 

händer igen (Lipsky 2010). 

 

Vidare konstateras att omsorgspersonalen har god kunskap om lex Sarah och en hög 

acceptans vad gäller vanvård av äldre, det visar även tidigare forskning (Daskalopoulos och 
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Kakaouros 2006, Erlingsson m.fl. 2006, Melin Emilsson 1996, Sandvide 2008). Man skulle 

kunna misstänka att lex Sarah fungerar såtillvida att det finns en medvetenhet om lagen. 

Omsorgspersonalen har även en varierande syn på vad definitionen vanvård innebär.  
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Slutdiskussion 

Metoddiskussion 

Metodval 

Vi valde kvantitativ metod för att få ett generaliserbart resultat för vårt urval. Det var även av 

intresse att kunna jämföra resultatet med tidigare forskning. Det förflöt däremot inte som 

väntat, då vi hittade ringa kvantitativ forskning som mer exakt överensstämde med studiens 

syfte och frågeställningar. Ytterliggare en väsentlig infallsvinkel var att vi ville ta hänsyn till 

den etiska aspekten, då studien bland annat undersöker omsorgspersonalens normer och 

värderingar. Dessutom rör det sig om en lag som man är skyldig att följa. Vi diskuterade 

också att det var viktigt för oss och framförallt för respondenterna att det skulle ha rätten till 

att vara anonyma. Hade vi valt kvalitativ metod hade detta varit mycket svårare. En sådan 

studie går mer på djupet på respondenternas åsikter, samt att antalet respondenter minskar 

avsevärt och det blir då lättare att identifiera dem. Det medför att risken och sannolikheten för 

att kunna identifiera respondenterna ökar. Vi tror att kvantitativ metod gav oss bättre 

förutsättningar för både anonymitet och högt deltagande. Med hjälp av kvantitativ metod, 

enkäten och rätt val av frågor har vi kunnat svara på frågeställningarna. 

Urval 

Studien har ett icke sannolikhetsurval för att vi fick utgå från de respondenter som hade 

möjlighet att deltaga. Eftersom att vi inte hade mer än tio veckor på oss att genomföra vår 

studie hade vi ingen möjlighet att undersöka hela populationen, all omsorgspersonal i Sverige. 

Vi var tvungna att använda oss av ett målstyrt bekvämlighetsurval. För att kunna generalisera 

bättre till en större population hade det varit bra om studien hade haft ett målstyrt klusterurval. 

Det innebär att vi hade kunnat jämföra korttids-, demens-, och äldreboenden med varandra 

och inom dem slumpmässigt valt ut några respondenter från respektive boende. Målstyrt 

klusterurval ger dessutom ett mer generaliserbart resultat (Bryman 2011). Hade vi valt ett 

slumpmässigt klusterurval hade risken för bortfall ökat, då respondenterna eventuellt inte haft 

möjlighet att deltaga i studien.   

Tillvägagångssätt 

Vi upplever att det var delvis svårt att söka efter relevant litteratur. Vi hittade knappt någon 

litteratur alls när vi använde lex Sarah som sökord. Istället använde vi oss av vanvård av äldre 
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och elder abuse och då fick vi ett stort urval av litteratur, det gjorde att vi tyckte att det var 

svårt att veta hur vi skulle avgränsa oss. Däremot var det svårt att hitta svensk forskning kring 

missförhållanden på särskilt boende, det fanns desto mer utländsk forskning, främst 

amerikansk. Då avgränsade vi oss i stor del till forskning från 2000-talet. Under 

litteratursökningen använde vi oss av * i slutet av sökorden för att bredda sökningen, det var 

dock inte till någon hjälp, då vi exempelvis fick fram vanvård av både unga som gamla.  

Vi valde att ringa till enhetscheferna istället för att maila dem för att muntligen berätta om vår 

studie och fråga om vi fick dela ut dem till deras anställda. Det underlättade också för oss att 

få svar direkt på om det gick bra, då vi inte behövde vänta på att få svar via mail. 

En del av respondenterna fick tid till att fylla i enkäterna vid personalmöten, vilket gjorde att 

det blev en del av mötet. Resten av respondenterna fick ta av sin arbetstid med brukaren för 

att fylla i dem. Det kan vara anledningar till att svarsfrekvensen på den öppna frågan är så låg, 

då de kan ha känt att de inte haft tillräckligt med tid för att dela med sig av sina åsikter. 

Bortfallet på personalmötena var avsevärt mindre än på de avdelningar där vi lämnade kvar 

enkäter. Det, tror vi, kan ha bidragit till att många valde att återlämna enkäten ifylld, då de 

inte behövde ta av sin egen tid och det var lätt att lämna in den. Då bortfallet på de 

avdelningar där vi lämnade kvar enkäter var högre tror vi att det inte kan ha funnits utrymme 

för dem att fylla i dem. Svarsfrekvensen hade troligtvis varit ännu högre än 86 % om vi haft 

möjlighet att komma på personalmöten på alla avdelningar. Däremot var de flesta enkäterna 

noggrant ifyllda, vilket gav uttryck för ett personligt engagemang hos respondenterna.  

Etiska aspekter 

Vi har tidigare tagit upp att vår studie efterfrågar respondenternas normer och värderingar och 

kan då utgöra att de tycker att det är känsligt att svara på, vilket har gjort de etiska aspekterna 

än mer centrala. De etiska aspekterna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Vi lade stor vikt vid informationskravet 

framförallt i följebrevet till enkäten (se bilaga) och när vi delade ut dem, där vi tydligt 

informerade om att de själva har rätt att bestämma om de skall medverka eller inte och att de 

närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan och då välja att inte återlämna enkäten. Vi 

ifrågasätter om informationen kunde ha varit tydligare för de respondenter som vi inte hade 

möjlighet att träffa personligen. Däremot stärks det för de respondenter som vi träffade och 

förklarade studiens syfte, rätten till att vara anonym, samt att vi informerade om 
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samtyckeskravet muntligen. Det finns en risk med att lämna kvar enkäter med kuvert då vi 

inte vet om det var enhetschefen eller respondenterna själva som klistrade igen kuverten. 

Vi inser dessutom att vårt följebrev kunde ha varit mer tydligt genom att förklara lite mer 

ingående vad studien handlar om. Vi borde även ha skrivit ”du” istället för ”de” om 

omsorgspersonalen. I följebrevet informerade vi även om konfidentialitetskravet, att de är 

anonyma, samt nyttjandekravet att empirin endast kommer att användas i forskningsändamål. 

Vi tycker att vi försökte att uppfylla de etiska aspekterna så gott vi kunde. Vi tror framförallt 

att samtyckes– och konfidentialitetskravet var tydligt för respondenterna, på grund utav att 

några valt att inte deltaga i studien, samt att några respondenter har valt att inte svara på alla 

frågor. Konfidentialitetskravet var viktig för oss för att öka svarsfrekvensen, då vi fick in 86 

% av enkäterna tror vi att det har påverkat respondenterna positivt till att vilja deltaga. Det har 

vi också tagit hänsyn till i utformandet av enkäten då vi valde att inte fråga om t ex exakt 

ålder, namn och kön – för att respondenten skall få vara helt anonyma.  Däremot vet vi inte 

om enhetschefen kollade igenom de enkäter som lämnades kvar. Det talar emot 

konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet kanske hade uppfyllts på ett bättre sätt om vi hade haft möjlighet att 

vara på plats och informerat alla personligen, då enhetschefen inte haft möjligheten att kolla 

igenom enkäterna. Samtyckeskravet skulle ha kunnat bli påverkat av enhetschefens närvaro 

på det personalmöten som vi var på, samt när vi gick runt tillsammans med enhetschefen på 

avdelningarna. På den arbetsplatsen där vi delegerade till enhetschefen att dela ut enkäterna 

skulle respondenterna ha kunnat bli uppmanad av enhetschefen fylla i den. Samtyckeskravet 

hade eventuellt kunnat stärkas om vi var där själva och informerade om studien då 

enhetschefens auktoritet inte hade blivit lika central. 

Reliabilitet och validitet 

Vår studie bestod av 123 respondenter, i förhållande till all omsorgspersonal i Sverige är de 

ett väldigt litet urval. Det idealiska hade varit att göra ett klusterurval där respondenterna 

slumpmässigt valts ut. Detta gör i sin tur att validiteten för vår forskning sjunker då 

respondenterna i vår studie arbetar inom samma kommun. Däremot är validiteten hög för den 

enskilt berörda kommunen då det var många som deltog.  
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Enkäten 

Vi valde att göra en enkät för att det sparade tid, samt att det var lättare att tillgodose de etiska 

aspekterna. Ytterliggare en aspekt för att öka deltagandet var att ha lagom mängd frågor, ett 

lättförståeligt språk, tydlig struktur och layout. Vi gjorde ett litet stickprov på några 

kurskamrater, och med hjälp av kommentarerna upptäcktes och åtgärdades fel och brister.  

Vi valde även att börja enkäten med korta och lätta frågor för att sedan gå in lite djupare och 

ställa mer specifika frågor kring ämnet. De slutna frågorna bidrar dessutom till ökad 

anonymitet. Avslutningsvis använde vi oss av tre vinjetter, två som berörde psykisk vanvård 

och en med fysisk vanvård. Det var framgångsrikt att använda oss av dem för att vi fick ett 

intressant resultat och hög svarsfrekvens. Efter att ha läst mer tidigare forskning, insåg vi att 

det hade varit bra att ha med en vinjett med ekonomisk förskingring, då det är en vanlig form 

av vanvård. Till sist valde vi att ha en öppen fråga för att ge respondenterna möjlighet att 

uttrycka sina åsikter kring enkätens frågor. Den användes främst till att kommentera 

vinjetterna. Vi inser att vi borde ha skrivit att Tora var dement i vinjetten, då det framgår av 

Melin Emilssons studie (1996). 

Eftersom att respondenterna har svarat på merparten av frågorna och att de flesta har deltagit 

drar vi slutsatsen att språket var lättförståeligt, mängden av frågor var lagom, samt strukturen 

och layouten var tydlig. Det betyder dock inte att hela populationen hade kunnat ta den till sig 

lika bra som dem. 

Resultatdiskussion 

Studien har fått ett tillfredsställande resultat, då den svarar på frågeställningarna. Dock är inte 

hela syftet uppfyllt, då vi bland annat ville kunna använda yrkestitel och ålder som variabler. 

Inga samband kunde hittas med tillräcklig bra signifikans. Enligt studien har 

omsorgspersonalen inte tillräckligt med kunskap. Däremot vet vi inte orsaken till det. Kan det 

vara så att informationsskyldigheten inte efterföljs? Eller har de fått informationen om lex 

Sarah bara det att de inte tillgodogjort sig den? Finns det ett samband mellan 

rapporteringsbenägenheten och vilken kunskap omsorgspersonalen besitter? Vi kan dra 

slutsatsen att respondenterna i vår studie anser att lex Sarah är ett sätt att förbättra 

verksamheten. Med andra ord är Socialstyrelsens mål om att lex Sarah skall ses som ett 

förbättringsverktyg uppfyllt i de verksamheter som ingår i studien. Kan det vara så att de har 

en god inställning till lex Sarah med anledning av att de inte har rapporterat? De skulle då 
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således inte ha några negativa erfarenheter vad det skulle kunna innebära om det t ex blev 

känt för allmänheten. Enligt studien påverkar toleransen för vanvård vad de anser att det skall 

rapporteras enligt lex Sarah, då respondenterna i figur 7 och 8, om Tora och Rune (psykisk 

vanvård), till stor del anser att det inte bör rapporteras. Är det så att toleransen för psykisk 

vanvård är hög i samhället i stort och att det är därför som den är hög bland våra 

respondenter? 

 

I vår studie känner större delen av respondenterna, 86 %, till lex Sarah och anser sig veta hur 

de skall gå tillväga för att rapportera, figur 1 och 2. Ågrens studie (2001) visar att mer än 

hälften, 60 %, känner till lex Sarah. Däremot skiljer sig studiernas resultat med 26 

procentenheter, vilket är en markant skillnad. De går dock i samma riktning. Det visar att på 

den ort studien är genomförd är målet om att omsorgspersonalen skall känna till lex Sarah i 

hög grad uppnått. Däremot är det inte uppnått i Ågrens studie (2001). Beror vårt resultat på 

den lokala variationen? Eller beror det på den nya informationsskyldigheten i lex Sarah som 

trädde i kraft 1 juli 2011? Det kan det vara så att de har större kännedom om lex Sarah idag 

eftersom att studien är från 2001. 

 

Figur 3 visar att respondenterna inte har tillräcklig kunskap om att de kan rapportera om 

missförhållande/risk för missförhållande till enhetschef, berörd och Socialstyrelsen. Det finns 

alltså brister i kunskapen om tillvägagångssättet gällande rapporteringsskyldigheten 

(Svensson m.fl. 2008). Det leder till att handlingsutrymmet minskar (Lipsky 2010). Kommer 

de då verkligen att rapportera enligt lex Sarah i de fall av vanvård som de känner till? Eller 

avsäger de sig sitt handlingsutrymme genom att endast berätta det för enhetschefen, som 

sedan får ta ställning till en lex Sarah-rapportering? 

 

Majoriteten av omsorgspersonalen har svarat att rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah 

inte utgör ett hinder för att de skall kunna genomföra sitt arbete och anser att den bidrar till att 

förbättra verksamheten, figur 4 och 5. Det innebär att tolkningsföreträdet och 

handlingsutrymmet ökar (Lipsky 2010). Respondenterna anser att det inte är ett hinder för 

dem och att det bidrar till att utveckla verksamheten, figur 4 och 5. Hur kommer det sig då att 

de inte tycker att alla vinjetterna bör rapporteras enligt lex Sarah? Om det finns en alternativ 

metod att hantera missförhållande/risk för missförhållande, anser det då att den bidrar till att 

förbättra verksamheten? 
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Figur 6, 7, 8 visar att omsorgspersonalen anser att händelsen med Asta (fysisk vanvård) bör 

rapporteras, men inte situationerna med Tora och Rune (psykisk vanvård) bör rapporteras. 

Tidigare forskning visar att fysisk vanvård är den allvarligaste formen av vanvård (Fitzpatrick 

och Boland 2011), men det säger ingenting om hur pass vanligt eller ovanligt det är med 

psykisk och fysisk vanvård. I praktiken skulle det kunna vara så att psykisk vanvård inte alls 

är speciellt vanligt och att det är därför det inte rapporteras. Det tål att ifrågasättas om 

respondenterna verkligen har svarat på hur de skulle agera i en liknande situation, då 

vinjetterna är fiktiva och inte självupplevda. Det är en risk med vinjettmetodik, då man inte 

kan säga att det blir ett helt sanningsenligt resultat. Det blir en fingervisning om 

respondenternas normer och värderingar. 

Figur 9 visar att de som inte anser att händelsen med Asta (fysisk vanvård) bör rapporteras 

enligt lex Sarah tycker ej heller att situationerna med Tora och Rune (psykisk vanvård) bör 

rapporteras. En slutsats skulle kunna vara att omsorgspersonaalen har högre tolerans för att 

psykisk vanvård än för fysisk vanvård. I vårt resultat och analys har vi valt att uttrycka att 

respondenterna har en hög tolerans för psykisk vanvård, då de inte tycker att det skall 

rapporteras. Däremot framkommer det i de fria kommentarerna att de tycker att Tora och 

Rune behandlas respektlöst och att det är något som bör diskuteras i arbetsgruppen. Baserat på 

kommentarerna behöver inte toleransen anses vara så hög som figur 10 och 11 förtäljer. 

Figur 12 och 13 visar att lång arbetslivserfarenhet ökar omsorgspersonalens tolerans för om 

de tycker att händelserna där Tora och Rune psykiskt vanvårdas skall rapporteras enligt lex 

Sarah. En anledning till det kan vara att respondenternas tolerans ökar kan vara att 

avtrubbningen ökar i takt med yrkeserfarenheten och att det inte alltid leder till ökad kunskap 

i, vilket vår undersökning visar. Det strider dock mot Svenssons m.fl. (2008) teori.  Lipsky 

(2010) menar dock att genom erfarenhet har respondenterna lärt sig att acceptera att 

begränsade resurser leder till en sämre service. Det leder till att toleransen för vanvård ökar, 

det är därför inte så konstigt, enligt Lipsky (2010), att omsorgspersonalen inte anser att 

händelserna med psykisk vanvård bör rapporteras. Dambergs studie (2009) visar att 

omsorgspersonalen, enhetscheferna och brukarna föredrar bland annat arbetslivserfarenhet 

och personliglämplighet, dvs kunskap i framför formell kunskap, dvs. kunskap om (Svensson 

m.fl. 2008). Baserat på vår studie skulle förmodligen Dambergs respondenter (2009) resonera 

annorlunda, då resultatet visar att arbetslivserfarenhet ökar toleransen för vanvård. Kan det 

vara så att omsorgspersonalen anser sig vara offer i verksamheten, då de har begränsade 

resurser vilket bidrar till att rapporteringsbenägenheten minskar? 
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Figur 13 visar ett icke signifikant samband. Vi valde ändå att ta med den då resultatet går mot 

samma riktning som figur 12. Den stärker dock ändå att det finns ett samband med att ökad 

arbetslivserfarenhet ökar toleransen för psykisk vanvård. Hypotes H4 förkastas när det gäller 

psykisk vanvård, då vi antog att mer kunskap i skulle minska toleransen. Vad kan det bero på?  

Enligt de fria kommentarerna i enkäten anser respondenterna att Rune och Tora kränks 

(psykisk vanvård), men att det inte bör rapporteras. De anser att det bör rapporteras vid 

upprepning, men hur vet omsorgspersonalen att det inte har hänt tidigare? Det visar att det 

finns ett mörkertal i vår studie, där omsorgspersonalen inte väljer att rapportera 

missförhållanden, även om de enligt lagen har rapporteringsskyldighet. 

 

Avslutningsvis visar studien att rapporteringsbenägenhetren för psykisk vanvård är lägre än 

för fysisk vanvård. Vad kan det bero på? Är omsorgspersonalen rädd att mista sitt jobb i likhet 

med Sarah Wägnert? Kan det vara så att omsorgspersonalen prioriterarar lojaliteten gentemot 

varandra framför att rapportera enligt lex Sarah? Studien säger ingenting om det finns ett 

alternativt system på arbetsplatserna som hanterar missförhållanden/risk för 

missförhållanden? Är rapportering enligt lex Sarah det mest framgångsrika och effektiva 

strategin för att förebygga eventuell vanvård av äldre? Det kan vara svårt att uppnå ett 

preventivt arbete på riksnivå, då rapporteringsbenägen enligt vår studie är låg. Dock kan vi 

inte applicera vårt resultat på hela populationen dvs. all omsorgspersonal inom äldreomsorgen 

i Sverige, då studien är för liten.  

 

Studiens resultat bidrar med ökad kunskap kring vilken kunskap och inställning till lex Sarah  

respondenterna besitter och vilken tolerans de har för vanvård. Det kan vara ett redskap för 

verksamheterna att arbeta mot vanvård av äldre. 

Förslag till vidare forskning 

Vidare vore det intressant att göra en större kvantitativ studie med generaliserbar population. 

Det vore även intressant att göra en kvalitativ studie för att försöka förstå hur de resonerar 

kring toleransen för vanvård. Dessa skulle också kunna kombineras i en triangulär studie, där 

både kvantitativ och kvalitativ metod används. Ytterliggare forskningsförslag kan vara att 

göra en kvalitativ studie om hur omsorgspersonal definierar vanvård. Det vore dessutom 
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intressant att göra en liknande studie, som den här studien bygger på, fast på LSS-boenden 

och HVB-hem som även de berörs av rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.  
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Institutionen för socialt arbete 

 

Hej! 

 

Vi heter Mikaela och Susanna och studerar på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skall nu skriva vårt examensarbete i socialt arbete. Vi har valt att göra en studie om 

rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah, 14 kap. 3-7 §§ Socialtjänstlagen.  

Syftet med studien är att ta reda på om hur stor och vilken kunskap som omsorgspersonal har, 

samt var de har fått informationen ifrån och vad de tycker om rapporteringsskyldigheten. 

Den här enkätundersökningen kommer att vara helt anonym och kommer inte kunna kopplas 

till någon, varken ditt, verksamhetens eller kommunens namn kommer att omnämnas i 

studien. Den information som enkäten bidrar med kommer endast att användas till 

forskningsändmål och inte till något annat.  

Varje fråga är helt frivillig att svara på och du behöver inte svara på alla frågor om du inte 

vill, du har även rätt att välja att inte lämna in enkäten. Vi kommer att se till att ni kommer att 

få ta del av det färdiga examensarbetet. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

Mikaela: mjohb09@student.lnu.se  

Susanna: spehd09@student.lnu.se 

Handledare lektor Anders Giertz: 070-377 60 97 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Mikaela Jonsson & Susanna Persson 
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Enkä tundersö kning öm lex Säräh  

1. Hur gammal är du? 

A. yngre än 20 år □ D. 40-49 år □  

B. 20-29 år □ E. 50-59 år □ 

C. 30-39 år □ F. 60-69 år □ 

 

 

2. Vilken är den högsta yrkesutbildning som du har? 

A. Har ingen yrkesutbildning  □ 

B. Undersköterskeutbildning  □ 

C. Barnsköterskeutbildning  □ 

D. Sjuksköterskeutbildning  □ 

E. Annat:_____________________________________________________________ 

 

3. Vilket år började du arbeta inom äldreomsorgen?   

 

__________ 

 

4. Vilket år började du jobba på den här arbetsplatsen? 

 

__________ 

 

5. Vilken typ av boende jobbar du på? 

A. Äldreboende   □ 

B. Demensboende  □ 

C. Korttidsboende  □ 

 

6. Känner du till att anställda inom äldreomsorgen enligt lag har skyldighet att 

rapportera om de misstänker att en omsorgstagare utsätts för missförhållande? 

A. JA  □ 

B. NEJ □ 

C. OSÄKER □ 

 

Om du svarade JA på fråga 6, svara på fråga 7. Svarade du NEJ  på fråga 6, gå vidare 

till fråga 8. 
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7. Hur har du fått informationen om lex Sarah? 

Du får välja flera alternativ. 

A. Genom min arbetsgivare □ 

B. Genom utbildning □ 

C. Genom mina kollegor □ 

D. Genom media  □ 

E. Annat: 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Vet du hur du skall gå tillväga för att rapportera om missförhållande/risk för 

missförhållande enligt Lex Sarah? 

A. JA □ 

B. NEJ □ 

C. OSÄKER □ 

 

9. Till vilken/vilka av följande kan du som anställd inom äldreomsorgen 

rapportera om missförhållande/risk för missförhållande? 

Du får välja flera alternativ. 

A. Enhetschef  □ 

B. Ansvarig nämnd  □ 

C. Socialstyrelsen  □ 

 

10. Rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah bidrar till att förbättra 

verksamheten. 

A. Alltid □ 

B. Oftast □ 

C. Sällan □ 

D. Aldrig □ 

Nedan kommer vi att redogöra för olika händelser där vi vill att du tar ställning till hur 

personalen skall agera. 

 

11. Omsorgstagarna sitter och äter lunch och när en av dem, Rune, ber om en 

portion till utbrister en i omsorgspersonalen ”Nä, du får inte mer mat, du har 

blivit så stor så du behöver banta lite!”. 

Anser du att personalen bör rapportera händelsen enligt lex Sarah? 

A. JA  □ 

B. NEJ □ 
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12.  Tora har en favoritklänning som hon använder så ofta som möjligt. Personalen 

och de anhöriga tycker att den är sliten och nopprig och att hon har andra 

snyggare kläder som hon borde använda istället. Klänningen är i övrigt hel och 

ren. Personalen kommer överens om att de skall gömma klänningen så att hon 

inte kan använda den. Tora blir förvirrad och ledsen när hon upptäcker att den 

är borta och inte finns i garderoben. 

Anser du att personalen bör rapportera händelsen enligt lex Sarah? 

A. JA  □ 

B. NEJ □ 
 

13. Asta har inte duschat på en vecka och det är nu dags för henne att göra det. Asta 

motsätter sig det och vill absolut inte duscha. Personalen motiverar Asta så gott 

det går. De frågar henne även vid olika tillfällen, men Asta hart bestämt sig, 

hon ska inte duscha. Personalen anser dock att hon måste duscha, eftersom hon 

har inkontinensproblem och luktar svett. De spänner fast henne på duschstolen 

och hjälps åt att hålla fast henne för att förhindra slag och sparkar samtidigt som 

de duschar henne. Asta blir arg och ledsen. 

Anser du att personalen bör rapportera händelsen enligt lex Sarah? 

A. JA  □ 

B. NEJ □ 
 

14. Lagar som lex Sarah utgör ett hinder för att jag ska kunna genomföra mina 

arbetsutgifter. 

A. Instämmer helt   □ 

B. Instämmer delvis □ 

C. Varken eller  □ 

D. Instämmer inte  □ 

E. Instämmer inte alls □ 
 

 

15. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tack för din medverkan! 


