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Abstrakt 
 

Harnegård, Anneli (2013). Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten – socialt ansvarig samordnare. Quality 

in social services – social responsibility coordinator.  

 

This master thesis is based on a general issue of quality in social services. I have chosen to illustrate 

through an empirical case, namely the position social responsibility coordinator and shortened SAS. This 

position is fairly new to the Swedish social services and has the overall mandate to monitor, develop and 

ensure quality.  

To study this, I have developed two analytic schemes. One is based on the concept of quality value 

components, the second is based on the concept of quality character components. These analytical 

schemes are used as the presented material. When I study my case, I have used two methods, documents 

and questionnaires.  

In this study I will try to describe how new solutions to improve the quality of social services can conform 

and develop. I study the main focus SAS positions have in the quality mission. 

 

The result shows that SAS works in nearly throughout the quality chain, which means working with 

process, final performance and outcomes. SAS is found in both the prospective and the retrospective 

assignment as revealed by the questionnaire survey, observation and document study. SAS is primarily 

assigned to work with an indirect quality work at management level but it included both users, citizens, 

staffs and management. 

  

 

Keywords 
Quality, social services, social responsibility coordinator, multi-term model  



 

 

3 

 

FÖRORD 
 

Då jag själv haft förmånen att vara med och skapa och utforma befattningen socialt ansvarig samordnare 

tillsammans med min nära vän och före detta kollega Annelie Gollungberg, vill jag allra först rikta ett stort 

tack till dig. Utan ditt stora engagemang för den enskilde och för det sociala innehållet i omsorgsarbetet, 

hade inte tjänsten kommit till i Alvesta. Med din tilltro till min kompetens i dessa frågor fick jag 

möjligheten att arbeta som SAS vilket lett fram till intresset för att vilja veta mer om denna tämligen nya 

befattning som börjat ta form inom socialtjänsten i Sverige. 

 

Min handledare Evert Vedung vill jag med det varmaste tacka för att du varit en stor inspiratör och hjälpt 

mig se olika perspektiv på området. Du har också haft ett undrande förhållningssätt som lotsat mig vidare 

och visat din tilltro till att jag skulle ro det i land.  

Jag vill också tacka min vän Harriet Kristensson som flera gånger har läst arbetet, gett mig konstruktiv 

återkoppling och påmint mig om viktiga ståndpunkter i välfärdsfrågor. Med alla dina härliga och 

uppmuntrande kommentarer har skrivandet blivit roligare. Tack också till min chef Rose-Marie Eriksson 

som gett mig förutsättningar att ta ledigt emellanåt för att kunna studera, jag vill också tacka min kollega 

Marianne Stark för en ovärderlig hjälp med korrigering och design. 

 

Alla ni som gjort denna magisteruppsats möjlig genom ert engagemang och med svar på frågor om 

uppdraget samt hjälpt mig hitta nya personer med SAS-befattningar, bidragit med eget insamlat material, 

tips och idéer, hoppas jag genom denna studie kunna ge lite tillbaka. Tack till flera på institutionen för 

socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö som uppmuntrat mig att genomföra det som jag så länge tänkt 

skulle bli av. Särskilt tänker jag på mina före detta kollegor från Sociorama som väckte mitt intresse och 

till Matts Mosesson som stöttat mig.  

 

Slutligen vill jag ge ett stort och varmt tack till min sambo för genomläsning och för ett outtröttligt intresse 

för det jag skrivit om, du har varit ett enormt stöd. Till min familj och mina vänner som haft tålamod med 

mig när jag många gånger prioriterat studierna före er, ni är underbara!  

 

 
Hovmantorp den 

 

18 mars 2013  
 

 
  



 

 

4 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ____________________________________________________________ 5 

2 PROBLEMFORMULERING ______________________________________________ 7 
2.1 Syfte och frågeställningar _______________________________________________________________ 7 
2.2 Avgränsning _________________________________________________________________________ 8 

3 BAKGRUND UTIFRÅN ETT EMPIRISKT FALL ____________________________ 9 

4 METODER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT _______________________________ 12 
4.1 Urval ______________________________________________________________________________ 12 
4.2 Datainsamlingsmetoder ________________________________________________________________ 13 
4.3 Sammanfattning av datainsamlingen _____________________________________________________ 14 
4.4 Validitet, reliabilitet och källkritik _______________________________________________________ 15 
4.5 Förförståelse ________________________________________________________________________ 15 
4.6 Analysprocessen, tillvägagångssätt _______________________________________________________ 16 
4.7 Etiska överväganden __________________________________________________________________ 16 

5 ORGANISATIONS- OCH KVALITETSTEORETISKT RESONEMANG _______ 18 
5.1 Begreppet kvalitet, ett kvalitetsteoretiskt resonemang ________________________________________ 19 
5.2 Urval av kvalitetsdefinition _____________________________________________________________ 19 

6 FORSKNINGSLÄGE ___________________________________________________ 22 

7 RESULTAT OCH ANALYS ______________________________________________ 24 
7.1 Resultat ____________________________________________________________________________ 24 

7.1.1 Kartläggning av SAS-befattningen __________________________________________________ 24 

7.1.2 Beskrivningar av SAS-befattningarnas uppdrag _______________________________________ 26 

7.1.3 Sammanfattning _________________________________________________________________ 27 

7.2 Analys _____________________________________________________________________________ 28 
7.2.1 SAS -befattningens fokus i kvalitetskedjan ____________________________________________ 28 

7.2.2 För vilka intressenter är SAS-befattningen ämnad _______________________________________ 32 

7.2.3 Sammanfattning av analys _____________________________________________________________ 34 

8 RESULTATDISKUSSION _______________________________________________ 35 

9 SLUTDISKUSSION _____________________________________________________ 37 
9.1 Förslag på fortsatt forskning ____________________________________________________________ 38 

10 SAMMANFATTNING __________________________________________________ 39 

REFERENSER _____________________________________________________________ 40 

BILAGOR _________________________________________________________________ 44 
Bilaga 1 __________________________________________________________________________________ 44 
Bilaga 2 __________________________________________________________________________________ 45 
Bilaga 3 __________________________________________________________________________________ 50 
Bilaga 4 __________________________________________________________________________________ 51 
Bilaga 5 __________________________________________________________________________________ 53 
Bilaga 6 __________________________________________________________________________________ 55 
Bilaga 7 __________________________________________________________________________________ 61 
  



 

 

5 

 

1 INLEDNING 
 

I Rapports nyhetssändning slog den nyanställda undersköterskan Sarah Wägnert larm om hur de gamla 

vanvårdades på ett särskilt boende, att de inte fick duscha på veckor, att de hade sår som sköttes så dåligt 

att kallbrand uppstod, året var 1997. Det dramatiska reportaget, med gamla människor som låg ensamma i 

sina sängar och ropade, fick stort genomslag som sedan ledde fram till att en ny bestämmelse i 

Socialtjänstlagen infördes, Lex Sarah (1980:620, SOSFS 2000:5). Att missförhållandena pågått en tid utan 

att någon ingrep bidrog till den nya lagen, där de enskilda anställda är skyldiga att uppmärksamma och 

rapportera missförhållanden.  

 

Skyldigheten enligt Lex Sarah infördes som ett led i regeringens nationella handlingsplan för 

äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) mot bakgrund av de brister som uppdagats och gällde till att börja med 

äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I samband med detta lagkrav kom 

kvalitetsfrågorna allt tydligare i fokus inom socialtjänstens omsorgsarbete. År 1998 infördes bestämmelser 

om kvalitet i socialtjänstlagen och år 2001 inrättades en kvalitetsparagraf i 3 kap 3 § SoL. Där framgår att 

den som utför socialnämndens uppgifter skall ha lämplig utbildning och erfarenhet och att kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Kvalitetsbestämmelserna omfattar 

socialtjänstens verksamhet på alla nivåer, såväl strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade 

insatser.  

 

En motsvarighet till Lex Sarah är Lex Maria som funnits inom hälso- och sjukvården sedan 1930-talet. Att 

Lex Sarah endast kom att gälla en del av socialtjänsten har sin grund de allvarliga fall som 

uppmärksammades inom äldreomsorgen i slutet av 1990-talet. I juli 2005 utvidgades Lex Sarah även till 

att omfatta insatser enligt LSS. Händelser som anmälts sedan införandet av Lex Sarah har blivit offentlig 

handling och insynen i denna verksamhet har ökat vilket gör att händelser blir kända för allmänheten och 

har kommit in i människors vardagsrum. Vi har genom massmedia kunnat följa åtskilliga exempel på 

brister och missförhållanden inom omsorgen om äldre men även andra områden inom socialtjänsten som 

familjehem. Media har de sista åren riktat diskussionen om att missförhållanden i högre grad skulle ske 

inom den privata omsorgen på särskilda boenden för äldre. Ett exempel som fått stor uppmärksamhet är 

vårdbolaget Carema Care. Hösten 2011 rapporterades om allvarliga brister som ledde till ett flertal 

anmälningarna vilket gjorde att kommuner valde att inte förlänga avtalet med dessa privata entreprenörer. I 

tv-programmet Dokument inifrån framkom hur nästan trettio mellanchefer satsat pengar i Carema och att 

det skett via ett bolag i lågskattelandet Luxemburg. En ny debatt blossade därefter upp om det ska vara 

möjligt att tjäna pengar på välfärden. Vinstmaximeringen visade sig oroa andra privata vårdbolag som 

Ersta Diakoni som menar att de är beroende av vinst för att utveckla verksamheten, men oroas av att 

riskkapitalister odlar en kultur där vinsten får alldeles för stor betydelse. Frågan om det är rätt att tjäna 

pengar på välfärden blev en omdiskuterad fråga i politiken. Att människor som är i behov av insatser inom 

socialtjänsten behandlas på ett värdigt sätt och att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet är 

politiskt prioriterade områden såväl hos kommunens socialtjänst, hos tillsynsmyndigheten som hos 

regering och riksdag. Både den dåvarande socialdemokratiska regeringen och dagens alliansregering 

fokuserar på betydelsen av att förbättra och utveckla kvalitet inom socialtjänsten vilket har blivit tydligt 

genom ändringar och tillägg i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, samt genom nya föreskrifter och allmänna råd. Som exempel kan nämnas krav på 

social dokumentation och på att inrätta ledningssystem för kvalitet. Under år 2011 uppgraderades också 

skyldigheten att uppmärksamma och rapportera missförhållanden enligt Lex Sarah att gälla hela 

socialtjänstens verksamhet samt att det ska finnas ett ledningssystem för kvalitet hos såväl kommuners 

socialtjänst som privata aktörer (SOSFS 2011:9).  

 

Genom riktade stimulansmedel som syftar till att stimulera till kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten 

har regeringen under de senaste åren prioriterat åt kommunerna i vad de ska arbeta med. Exempel på 

nationella satsningar är kompetenstegen, anhörigstöd, kunskap till praktik inom missbruk och 

beroendevården, socialt innehåll. nationell värdegrund inom äldreomsorgen samt lagen om valfrihet, LOV. 
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Regeringen menar att kunskap om sociala insatser, resultat och vad som ger god kvalitet samt avsedd 

effekt är på många sätt en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst. Begrepp som evidensbaserad 

kunskap och praktik har de senaste tio åren blivit en del av socialtjänstens vardag. Med utgångspunkt från 

statens offentliga utredning, SOU 2008:18, ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för 

brukaren” tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting i maj 2009 en överenskommelse 

om att gemensamt skapa en plattform för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten i syfte att skapa 

förutsättningar som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, brukarens kunskap och önskemål 

och professionens expertis.(Regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet, 

Rapport från riksdagen 2010/11: RFR2).  

 

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att leva upp till lagstiftningens intentioner och de kommunala 

målsättningarna vilket inte bara är betydelsefullt ur ett brukarperspektiv. Uppfyllelse av lagstiftningens 

intentioner och de kommunala målen är också viktigt då det finns ett allmänt samhälleligt intresse av att 

nationella och kommunala mål och riktlinjer följs och att resurserna används så effektivt som möjligt. På 

olika sätt krävs det att socialtjänsten formaliseras och organiseras så att det finns förutsättningar för att 

utveckla och säkra kvalitén, en systematisering efterfrågas också genom krav på att inrätta 

kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). Mot denna bakgrund har jag genom egna erfarenheter inom 

socialtjänsten, intresserat mig för kvalitetsfrågor och hur det systematiska kvalitetsarbetet, genom struktur- 

och processarbete kan förbättra det sociala omsorgsarbetets kvalité. Frågor som intresserar mig är hur 

kvalitén säkerställs i välfärdsuppdraget så att tillvaron för människor, som är beroende av insatser för att 

klara sin livsföring, får vara delaktiga och ha inflytande över sin egen vardagssituation samt leva under 

trygga förhållanden, men också hur myndigheter kan verka för att förhindra missförhållanden. 
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2 PROBLEMFORMULERING 
 

Den här magisteruppsatsen ska handla om kvalitetsutveckling inom socialtjänsten, med utgångspunkt från 

kommunernas praktiska tillämpning. Under 2000-talet har kvalitetsbegreppet allt mer stått i fokus inom 

socialtjänsten och genom ökade krav har kommunerna på olika sätt arbetat med att säkra och utveckla 

kvalitén. Studien har som fokus att studera hur nya lösningar för att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten 

kan ta form och utvecklas. Jag har valt att belysa detta allmänna problem genom att studera en 

förhållandevis ny befattning som kallas socialt ansvarig samordnare och förkortas SAS.  

 

Under senare år har jag kunnat följa att flera kommuner har tillsatt SAS-befattningar, vilket är något nytt 

inom svensk socialtjänst. Det finns endast ett par offentliga dokument som beskriver SAS-befattningen och 

där kan utläsas att den framställs som ett kvalitetsuppdrag för att bevaka, utveckla och säkerställa kvalitén 

(Carlsson & Nilsson 2009, Socialstyrelsen SOSFS 2011:12). Genom att själv under flera år arbetat som 

socialt ansvarig samordnare inom en kommuns socialtjänst har intresset väckts av att ta reda på mer om 

hur SAS är formad och hur uppdraget ser ut. Det är intressant att se hur befattningen har tagit form i andra 

organisationer och i en annan kontext. Innebär uppdraget SAS det samma överallt, på vilket sätt kan den 

beskrivas? Jag är också intresserad av att försöka ta reda på hur spridningen ser ut över riket.  

 

Ökade krav på kvalitet inom socialtjänsten från såväl lagstiftning som tillsynsmyndighet kan vara en 

anledning till att kommuner/organisationer försöker finna på lösningar för att bevaka och utveckla 

kvalitén. En annan anledning skulle kunna vara att strävar efter att skapa en balans mellan hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, att det är en effekt av att hälso- och sjukvårdsfrågor har tagit en allt större plats 

och mer resurser. Hälso- och sjukvårdsfrågorna prioriterar sig själv, där av  måste det sociala innehållet 

bevakas så att socialtjänstlagens intentioner lever vidare vilket skulle kunna var en annan orsak till att en 

befattning formaliseras.  

 

Det har sedan Ädelreformens genomförande år 1992 (SOU 1990/91:14) funnits lagkrav att en MAS-

befattning, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ska finnas i kommunen. Denna befattning har som uppdrag 

att ansvara, bevaka och utveckla hälso- och sjukvårdens kvalitet utifrån hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 

Kan det vara så att idén om en liknande befattning för socialtjänstens frågor därmed väckts? Någon 

liknande uttalad funktion som ska bevaka och säkra och utveckla kvalitén inom kommunernas socialtjänst 

har tidigare inte funnits och det finns ännu inget lagstadgat krav på att en sådan befattning ska finnas. 

Nordström och Thunved (2001) menar att de senaste årens begränsade ekonomiska resurser i kommunerna 

har aktualiserat frågor om kvalitet och kvalitetsutveckling (2001:46–47). Frågan är om orsaken till den 

bristande kvaliteten beror på att politiken underlåtit sig att tillföra tillräckliga resurser eller vilka andra 

orsaker som kan tänkas ligga till grund. Behovet av en överblick av socialtjänstens innehåll, effekter och 

resultat har därför ökat. Egenutvärdering som kvalitetsarbete inom verksamheterna bör utgöra ett centralt 

inslag i detta arbete menar de. Ett kvalitetsarbete måste ske på alla nivåer i organisationen och uppföljning 

och utvärdering är angeläget för att ge en röst till brukarna som får del av insatserna och till vars nytta den 

goda kvaliteten främst är avsedd för (Nordström & Thunved 2001).  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt intresse för studien är att försöka beskriva hur nya lösningar för att förbättra kvaliteten inom 

socialtjänsten kan ta form och utvecklas. Jag har valt att belysa detta allmänna problem genom att studera 

befattningen socialt ansvarig samordnare, SAS. Syftet med studien är att beskriva och analysera SAS-

befattningen ur ett kvalitetsperspektiv. Studien ska också kartlägga omfattningen av de SAS-befattningar 

som jag kunnat finna och som således studien omfattas av. Frågeställningar som jag har utgått från för att 

få svar på studiens syfte är uppdelade i två områden, ett område för att beskriva och ett område för att 

kartlägga. 
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För att beskriva SAS-befattningen har jag utgått ifrån följande frågeställning: 

 

Hur kan SAS-befattningen beskrivas och vilket huvudsakligt fokus har den i kvalitetsuppdraget? 

 

För att kartlägga befattningen av de svar som inkommit har jag utgått ifrån följande frågeställningar: 

Vilken kommun/organisation finns SAS-befattningen i? 

När infördes befattningen? 

Inom vilket ansvarsområde omfattas den av? 

Finns en offentlig befattningsbeskrivning samt kompetenskrav för uppdraget? 

 

2.2 Avgränsning 
 

Uppsatsen bygger på att studera kommunernas väg att säkra och utveckla kvalitén inom socialtjänsten. 

Avgränsningen och därmed det fördjupade intresseområdet ligger då i att särskilt belysa kvalitetsarbetet 

genom den förhållandevis nya befattningen socialt ansvarig samordnare som förkortas SAS. Denna 

benämning ska ses som ett samlingsbegrepp då det finns olika titlar men samtliga respondenter i 

undersökningen uppfattar sig själva som SAS, även om organisationen valt en annan tjänstetitel. Denna 

befattning kan studeras utifrån flera olika perspektiv exempelvis genom att utvärdera effekten av SAS-

befattningen eller att studera implementeringen av den eller hur befattningen kan skapa förutsättningar för 

empowerment men denna magisteruppsats är avgränsad till att försöka beskriva denna relativt nya 

kvalitetsbefattning inom socialtjänstens verksamhet. 

 

2.3 Disposition 

 

Dessa inledande kapitel har omfattats av en kontextbeskrivning där jag har som avsikt att sätta in läsaren i 

ett sammanhang kring intresseområdet för denna studie. Under andra kapitlet som benämns som 

problemformulering beskrivs studiens syfte och frågeställningar samt dess avgränsning. I kapitel tre ges en 

bakgrundsbeskrivning av SAS-befattningens framväxt utifrån ett empiriskt fall i relation till den nationella 

utvecklingen inom området under en tjugoårsperiod. I kapitel fyra redogörs för mina metodologiska 

överväganden, mitt metodval samt tillvägagångssättet för insamling av data. Här beskrivs också hur jag 

undersökt och varför jag valt att göra på detta sätt.  Analysprocessen beskrivs med utgångspunkt ifrån vald 

modell samt kring vems uppfattning om kvalitén studien sätter fokus på.  Slutligen förs ett resonemang 

kring etiska överväganden. Efter metodkapitlet beskrivs min teoretiska ram under kapitel fem som har sin 

grund i organisationsteori med en kvalitetsteoretisk fördjupning kring olika kvalitetsbegrepp i relation till 

socialtjänsten och denna studies huvudområde. Det resulterar i att ett ställningstagande görs för vilken 

kvalitetsdefinition denna studie omfattas av. Ett kapitel om aktuell forskning kring kvalitet inom 

socialtjänsten följer sedan. I kapitel sex redovisas resultatet av studien och därefter följer analys med stöd 

av den analysmodell som tagits fram kopplat till syftet med studien. I det sjunde kapitlet förs ett 

resonemang av resultatet som jag valt att kalla resultatdiskussion. Här tar jag upp vad det viktigaste 

resultatet är, vad jag kommit fram till och vad detta säger samt hur resultaten kan förstås. En metodologisk 

diskussion förs också. Studien avslutas med en slutdiskussion där jag för ett mer fritt resonemang kring 

upptäckter som gjorts i studien, vad framtiden kan visa samt förslag på fortsatt forskning.   
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3 BAKGRUND UTIFRÅN ETT EMPIRISKT FALL 
 

Detta kapitel har främst ett beskrivande syfte och är tänkt att ge en bild av en SAS-befattnings tillkomst, 

införande och vad som har hänt under resans gång. En hel del fakta som kan ha påverkat framväxten 

beskrivs, detta genom en tidsresa under en 20 års period fram till idag.  

 

År 1992 fick kommunerna ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre med 

funktionshinder, Ädelreformen (prop. 1990/91:14) som innebar en lagstadgad skyldighet att inrätta 

särskilda boende för äldre människor i behov av stöd. Genom att betona boende framför vård ville staten 

”avinstitutionalisera” äldres boendemiljö och i stället sätta de sociala kvaliteterna i förgrunden (Äldre i 

centrum). Med Ädelreformen kom också kommunens lagstadgade skyldighet, enligt 24 § HSL att inrätta 

befattningen medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som har till uppgift att ansvara för att patienterna 

får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunernas ansvarsområde. I 

samband med MAS-befattnings införande och kommunernas ansvarstagande för hälso- och sjukvård skulle 

nu olika yrkesgrupper med olika teorigrunder och olika begreppsbildningar mötas inom samma 

organisation. Flera, bland annat yrkesföreningen social omsorg, (FSO) frågade sig vad orsaken var till att 

en liknande befattning för att bevaka och säkerställa det sociala innehållet inom socialtjänsten inte 

lagstadgades. Sedermera infördes ytterligare två reformer, Handikappreformen 1/1 1994 och 

Psykiatrireformen 1/1 1995 vilka innebar ett ansvarsövertagande av vård- och omsorgsuppgifter i olika 

omgångar fördes över från landstingen till kommunerna precis som ädelreformen (2000:38). 

 

År 2001 inrättas en kvalitetsparagraf i socialtjänstlagen (2001:453, 3 kap 3§ SoL) där det framgår att det 

skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra socialnämndens uppgifter och att 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och stärkas. I förarbetena 

(1996/1997:124) till den nya lagändringen i socialtjänstlagen lyfte regering fram viktiga 

kvalitetsindikatorer som rättsäkerhet, den enskildes medinflytande, lättillgänglig vård och service. Det 

framkom också att en lämplig sammansättning av ett arbetslag, genomtänkt arbetssätt som understryker 

behovet av uppföljning och utvärdering av olika insatser är viktig för kvalitén. Länsstyrelsen, dåvarande 

tillsynsmyndighet över socialtjänsten, hade i sina regleringsbrev åren 1997 till 1999 uppdrag att följa upp 

hur arbetet med kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten fungerade. Resultatet visade att kvalitetsarbetet 

hade påbörjats inom kommunerna men främst med att upprätta system för avvikelsehantering. Regeringen 

satsade vidare på förstärkt tillsyn inom äldreomsorgen vilket resulterade i att Länsstyrelsens inrättade 

äldreskyddsombud runt om i landet som hade till uppdrag att i samverkan med kommunerna, 

brukarorganisationer och socialstyrelsen i att upprätthålla kvalitén i äldreomsorgen. I uppdraget ingick 

bland annat att granska vilket bemötande de äldre fick och hur kommunerna hanterar anmälningar av 

allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, upptäckter som gjordes var bland annat stora brister i 

dokumentationen (Socialstyrelsen, 2004). Nya föreskrifter om krav på social dokumentation kom och en 

handbok i handläggning och dokumentation (SOSFS 2006:5) kom ut. I detta empiriska fall inrättade 

kommunen en SAS-befattning som bland annat fick i uppdrag att implementera den sociala 

dokumentationen genom att utbilda samtliga personal, nya rutiner och dokument togs fram för att 

säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

En övervägande orsak till att SAS-befattningen infördes var för att vända kulturen från ett vårdande och 

omhändertagande förhållnings- och arbetssätt, som har sina utgångspunkter i naturvetenskapliga teorierna 

utifrån ett positivistiskt synsätt (Payne, s 64 2002) till att medvetandegöra den samhällsvetenskapliga 

teorigrunden i det sociala arbetet som bygger på ett stödjande och reflekterande förhållningssätt med fokus 

på mötet. Kultur är ett kollektivt fenomen vilket innebär att det är något gemensamt för en grupp personer 

och den är alltid inlärd och består av sedvänjor och värderingar enligt Lagrosen och Lagrosen (s.244 

2009). Ett annat syfte var att stärka den enskildes möjlighet till delaktighet och inflytande över sin 

vardagssituation, det vill säga att få vara huvudperson i sitt eget liv. Det sociala arbetet uppfattades bygga 

på en erfarenhetsbaserad och tyst kunskap, eng. tacit knowledge, dvs. när man inte kan sätta ord på varför 

man gör som man gör, man vet hur men kan inte berätta (Johnsson & Svensson 2005). En aktuell fråga vid 
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den tiden handlade om de teoretiska rötterna hade försummats eller om orsaken var svårigheter att omsätta 

teoretisk kunskap till praktiskt arbete. Payne (s. 73 2002) lyfter fram flera tänkbara orsaker till detta, en är 

att socialarbetaren inte kan omsätta idéer till praktisk handling då det sociala arbetets teorier till stor del 

har lånats från andra discipliner. Kunskapen har skapats för andra syften och kan därför vara svårt att 

omsätta i praktiskt tillämpning. Förslag på olika sätt att minska gapet mellan teori och praktik kan vara 

genom inlärningscykler och reflekterande förhållningssätt menar Thompson (1995b, Payne s.80 2002). 

Genom detta resonemang ansågs det viktigt att en SAS-befattning skulle inrättas.  

 

En annan orsak att tillsätta SAS-befattningen var för att klara av att leva upp till de ökade kraven på kvalité 

inom socialtjänsten utifrån lagstiftning och föreskrifter. När befattningen inrättades fick den till uppgift att 

ansvara för kvalitetsarbetet med socialt innehåll utifrån lagarna socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Det fanns en stark drivkraft och ett genuint intresse för de sociala 

omsorgsfrågorna hos ledningsfunktionen vilket kan ha varit avgörande. Befattningens uppdrag var att vara 

ett redskap för att förtydliga vikten av att arbeta med socialtjänstens kvalitetsuppdrag på alla nivåer i 

organisationen, såväl på förvaltningsledningsnivå, enhetsnivå, gruppnivå samt på individnivå inom 

omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Tonvikten skulle läggas vid att tillvarata den 

enskildes resurser och se dennes möjligheter i sitt sammanhang genom att utveckla ett stödjande och 

relationsbyggande arbets- och förhållningssätt med utgångspunkt från individens önskningar och behov. 

Det handlade om att gå från att tänka och arbeta utifrån ”hel, ren, torr och mätt”, dvs. ett instrumentellt 

arbetssätt till att se till hela människans livssituation i ett sammanhang. Införandet av SAS var ett viktigt 

symbolvärde för de sociala frågorna och att få en balans mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

 

Den 1 januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem, LOV (2008:962). Syftet var bland annat att stärka 

den enskildes rätt till självbestämmande och att använda konkurrens för ökad kvalitet och effektivitet. Den 

beskrivna kommunen beslutade att inte införa LOV, men det hade kunnat innebära att arbeta fram 

kvalitetskriterier för kommunen och de privata aktörerna, att arbeta med upphandlingar samt arbeta med 

tillsyn och kontroll av de privata uppdragsgivarna. År 2009 gav Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

ut en rapport med öppna jämförelser gällande kommunernas äldreomsorg (2009). Rapporten visar vilka 

framgångsfaktorer som framkommit för att nå en god kvalitet inom äldreomsorgen. Åtta 

framgångsområden identifierades och ett av områdena handlade om en individanpassad omsorg. De 

kommuner som lyckats väl hade gått mot ett förhållningssätt där omsorgen och de sociala aspekterna 

värderades lika högt som vården av de äldre. De kommuner som hade höga resultat hade kommit längre än 

så, ett exempel var att de hade inrättat en socialt ansvarig samordnare, SAS, som har till uppgift att bevaka 

det sociala innehållet och tillhörande områden. Förklaringen var att det då skapas en balans/motvikt till den 

lagstadgade befattningen medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS som ansvarar för den medicinska 

behandlingen av kommunernas hemsjukvårdsuppdrag.  

Se socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser 
 

Citat hämtat ur Öppnja jämförelser, 2009: 

”Den socialt ansvariga samordnaren är en nyckelperson som i alla lägen står på den enskildes sida. Den 

personen ser exempelvis till att individerna på alla boenden får tillräckligt inflytande i upprättandet av 

genomförandeplanen.” (Förvaltningschef C) 

 

Genom denna rapport uppmärksammades inte bara befattningen utan också nyttan av en sådan funktion 

vilket gjorde att den blev stärkt men också legitimerad inom kommunen. År 2010 övergick ansvaret för 

tillsyn av socialtjänsten från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den nu samordnas med tillsynen av 

hälso- och sjukvården. Syftet var att tillsyn skulle bli vassare och genom att samordna vård och omsorg i 

en och samma myndighet skulle det skapas förutsättningar för en enhetlig och förutsägbar tillsyn. Fler 

tillsynsbesök genomfördes och allt fler krav på förbättringar av uppkomna brister skulle åtgärdas. Arbetet 

som SAS kom allt mer att utmärkas av att korrigera och upplysa om vilka krav på förbättringar som 

behöver göras i såväl ledningsfunktionen som i myndighetsutövningen inom organisationen. Att utveckla 

och förbättra den sociala dokumentationen blev en av huvuduppgifterna. Medvetenheten om skyldigheten 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser
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att anmäla brister och missförhållanden enligt Lex Sarah ökade ute i organisationen och i takt med det kom 

allt fler anmälningar in vilket också innebar omfattande utredningsarbete.  

Från år 2011 tog värdegrundsarbete ny fart med att stärka det sociala innehållet och beslut fattades av 

förvaltningsledningen om att sätta fokus på det salutogena arbets- och förhållningssättet. Värderingarna 

utifrån denna teori stämmer väl med socialtjänstlagens intentioner, inte minst i socialtjänstlagens tillägg 

om ett värdigt liv (5 kap 4 § SoL). Salutogent arbetssätt innebär att arbeta med att ta tillvara den enskildes 

egna resurser och stärka känslan av sammanhang, KASAM dvs. meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet som engelskt översatt står för Sense of Coherence (Antonovsky 2005). För SAS har det 

inneburit att själv förankra sig i den salutogena idén för att kunna vara bärare av teorin vid implementering 

i praktiken. Då regeringen under de senaste åren prioriterat äldreomsorgens kvalitetsutveckling har 

befattningen haft stort fokus på detta område, exempelvis genom riktade statliga medel till äldreomsorgen 

exempelvis genom den värdegrund som infördes i socialtjänstlagen (5 kap. 4§ SoL, 2001:453) om Värdigt 

liv inom äldreomsorgen. I uppdragsbeskrivningen av utbildning i värdegrundsarbete (socialstyrelsen, Dnr 

18176/2010) har socialstyrelsen för första gången definierat uppdraget som socialt ansvarig samordnare 

samt beskrivit på vilket sätt befattningen kan vara ett stöd för fortsatt kvalitetsutveckling utifrån den 

nationella värdegrunden. Först efter nästan 20 år sedan införandet av MAS lyfter socialstyrelsen fram att 

en SAS-befattning kan komma till användning för kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten. 

Socialstyrelsen menar att funktionen är lämplig för att arbeta med implementeringen av värdegrundsarbetet 

inom kommunens omsorg om äldre (socialstyrelsen Dnr. 18176/2010, 2011-12-16). 

Under år 2011 kom ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete att gälla för socialtjänst och 

hälso- och sjukvård (SOSFS 2011:9). Det innebär krav på att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska 

samordna sig, ta fram gemensamma rutiner, beskriva processer och arbetsmetoder vilket inneburit ett nära 

och nödvändigt samarbete mellan MAS och SAS. Under detta år kom också Lex Sarah (SOSFS 2011:5) att 

gälla hela socialtjänsten. De nya förändringarna ger Lex Sarah en mer förebyggande funktion eftersom 

personalen är skyldig att rapportera såväl risk för missförhållanden som missförhållanden. Det är en tydlig 

signal från regering och riksdag att Lex Sarah ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet genom 

att agera i ett tidigt skede innan det hinner bli ett allvarligt missförhållande.  

Under de senaste åren har det från regering och riksdag formulerats att socialtjänsten ska bygga på en 

evidensbaserad praktik, (SOU 2008:18) enligt betänkandet av utredningen för en kunskapsbaserad 

socialtjänst som innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om 

insatser (Socialstyrelsen 2011).  

 den bästa tillgängliga kunskapen  

 den professionelles expertis  

 berörda personens situation, erfarenhet och önskemål 

Utvecklingskraven mot en evidensbaserad praktik ska bygga på aktuell forskning, erfarenhetsbeprövad 

kunskap från praktiken samt brukarens egen kunskap. För SAS innebär det nu att aktivt omvärldsbevaka 

vilka evidensbaserade metoder som behöver implementeras samt att stödja organisationen i detta 

utvecklingsarbete.   
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4 METODER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Studien undersöker kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten genom ett empiriskt fall nämligen 

befattningen socialt ansvarig samordnare som förkortas SAS. För att undersöka detta fall har jag valt en 

kvalitativ, deskriptiv ansats med en frågeställning som syftar till att beskriva snarare än att förklara ett 

fenomen. Den kvalitativa ansatsen bygger på en fenomenologisk hållning till min omvärld. Fenomenologin 

beskriver världen sådan den upplevs av subjekten och utgår ifrån att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är och den studerar individernas perspektiv på sin värld. Fenomenologin 

försöker klargöra ett fenomen som framträder och på vilket sätt det framträder (Kvale s.54 1997). Studien 

grundar sig på respondenternas beskrivningar och jag har på olika sätt strävat mot att vara så objektiv som 

det går genom att så långt som möjligt försökt hålla mig medveten om min egna förförståelse, för att inte 

blanda ihop det med det fenomen som jag ska beskriva (Starrin & Svensson 1994). Genom den kvalitativa 

metoden systematiseras kunskap kring hur man går tillväga för att gestalta strukturen hos något (Starrin & 

Svensson s.164 1994) och som forskare har jag en strävan efter att få så djup kunskap som möjligt om 

SAS-befattningens huvudsakliga fokus i uppdraget, utifrån kontexten kvalitetsutveckling inom 

socialtjänsten.  

 

För att söka efter svar har insamlingsmetoderna både varit kvalitativa och kvantitativa och genom att 

använda båda metoderna vid datainsamling och resultatredovisningar har jag försökt beskriva SAS-

befattningen i sin helhet. Datainsamlingen har bestått av både faktainhämtning och subjektiva 

beskrivningar inhämtade via enkätstudie och gruppintervju. En del av datainsamlingen har kvantifierats för 

att kartlägga SAS-befattningens spridning och organisering i riket och andra delen av datainsamlingen har 

beskrivits utifrån respondenternas framställningar. En del av empirin har således byggt på faktafrågor och 

den andra delen har byggt på frågor som varit av öppen karaktär. Jag har bearbetat det insamlade 

materialet genom att leta efter mönster och teman för att bilda begrepp för att kunna redovisa materialet 

(Starrin & Svensson s.92 1994). 

Detta kapitel kommer att handla om olika datainsamlingsmetoder som använts samt en beskrivning av 

tillvägagångssättet för studien. Därefter beskrivs det analysschema som utvecklats för att studera detta fall. 

Slutligen diskuteras de etiska överväganden som gjorts för att genomföra studien. 

 

4.1 Urval 
 

En grundläggande gräns bland olika urvalsmetoder går mellan slumpmässigt urval och icke-slumpmässigt 

urval. Metoden för urvalsgruppen i denna studie bygger på ett icke-slumpmässigt urval eller som man 

också kan kalla det för ett icke-sannolikhetsurval (Dahmström s.156 1996). Syftet är att studera en viss 

grupp och att få svar av så många som möjligt i den gruppen. Med den utgångspunkten riktades 

enkätundersökningen allra först till deltagare vid en SAS-konferens vilket helt byggde på frivillighet. 

Urvalsgruppen, dvs. vilka jag vänt mig till för att få svar på frågorna är de som innehar tjänstetiteln SAS 

alternativt de som beskriver sig ha en SAS befattning i den organisation man arbetar i men att titeln är 

något annat. I enkäten efterfrågades om respondenten visste fler kommuner som har en SAS-befattning 

och i svaren fanns flera förslag som sedan använts. Förfrågningar skickades via e-post och i några fall 

genom att först kontakta via telefon. De som svarat på enkäten har vidare gett uppslag på SAS-befattningar 

i fler kommuner som jag sedan kontaktade. Urval av dokumentinsamlingen har skett genom att de som 

svarat på enkäten samtidigt delat med sig av platsannonser och befattningsbeskrivningar, jag har också 

sökt efter dokument i flera av respondenternas kommuner. Tre publicerade definitioner av SAS-

befattningen har hittats och samtliga används i denna studie. 
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4.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Det finns endast tre metoder för datainsamling inom samhällsvetenskapen menar Vedung, (s.85 2009) 

dokumentmetoden, frågemetoden och observationsmetoden. I planeringsfasen formulerades en fråga, dvs. 

vad som skulle undersökas, vem som skulle undersökas dvs. en bestämd målgrupp, samt vad som är 

intressant med just denna målgrupp som i denna studie innebär SAS-befattningen. För att få svar på frågan 

har två av datainsamlingsmetoderna använts. Genom att ha använt flera parallella datainsamlingsmetoder 

har en triangulering genomförts, samma sak har undersökts fast med olika metoder (Vedung s.85 2009). 

Nedan presenteras en bild av de olika datainsamlingsmetoder som använts och därefter beskrivs varje 

metod för sig och hur de har använts. 

 

 
 

Dokumentmetoden 

Dokumentinsamlingen blev upptakten och grunden för studiens upplägg. För att formulera syftet och 

frågeställningar till enkätstudien studerade jag en kommuns beskrivning av SAS kvalitetsuppdrag. Övriga 

insamlade dokument är hämtade från publicerade skrifter som platsannonser, befattningsbeskrivningar i 

kommuner och privat verksamhet, litteratur samt beskrivningar av SAS från Socialstyrelsen (2011) och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2009). Platsannonser och befattningsbeskrivningar fick jag del 

av i samband med enkätinhämtning. Ytterligare ett dokument som använts och som jag fick del av i 

samband med en SAS-konferens år 2012, är ett sammanställt material som innehåller en kartläggning av 

SAS-befattningar och där var och en beskriver sitt uppdrag. Materialet har använts till att söka efter fler än 

de som deltog på konferensen.  

 

Frågemetoden 

För att kunna beskriva och kartlägga SAS-befattningen valde jag att samla in empirin genom skriftligt 

frågeformulär, s.k. enkät (bilaga 12.2) vilket på ett enkelt sätt fångar en större andel. Enkäten lämnades 

först ut under SAS-konferens år 2012 där 28 personer deltog. Där gavs jag möjlighet att berätta om 

studiens syfte och respondenterna hade möjlighet att ställa frågor om enkäten och studien. I enkäten finns 

en fråga om respondenten känner till någon ytterligare kommun eller organisation som har en SAS-

befattning. Svaren har lett fram till ytterligare kommuner som jag kontaktat och erbjöds svara på enkäten. 

Av de som svarande framkom ytterligare förslag på namn alternativt kommuner osv. Sammanlagt har 

fyrtiofem enkäter lämnats ut och det har inkommit trettionio enkätsvar vilket innebär 87 % svarsfrekvens. 

Svarsfrekvensen är hög vilket jag anser betydelsefullt för att kunna beskriva den utvalda gruppen, med ett 

stort bortfall är det svårt att säga något om det undersökta fallet, stor risk för att det blir ett snedvridet 

resultat finns (Dahmström 1996).  

 

Av de ytterligare tips som kom in valde jag att via e-post skicka en förfrågan till nio kommuner (se bilaga 

12.7) och fem svarade. Sättet att arbeta sig fram har gett ringar på vatten vilket gjort det insamlade 

materialet mer omfattande men också tidskrävande. Dock ser jag det som en fördel för studien då ett av 

Dokumentmetoden 

Definitioner, uppdrags- och 
befattningsbeskrivningar, 

dokument från arrangör av 
SAS-konferens, platsannonser, 
inhämtning av dokument från 
en kommun samt beskrivning 

av ett fall 

Frågemetoden 

Enkäter och fokusgrupp 

Enkätens uppdelning: 

Del A Kartläggning 

Del B Beskrivning 
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syftena med studien är att kartlägga spridningen av SAS-befattningen i riket. Valet av 

datainsamlingsmetod har resulterat i en snöbollseffekt. Enkäten är uppbyggd i två delar, del A är en 

faktadel för att kunna kartlägga befattningens spridning i landet samt hur befattningen är organiserad och 

vilka ansvarsområde befattningen omfattas av, i kartläggningen visas samtliga kommuner och 

organisationer som har svarat. Del B bygger på frågor om respondentens upplevelse och egna beskrivning 

av befattningen, dvs. egna tolkningar om uppdraget och dess huvudsakliga fokus. Denna del av enkäten 

används resultatet till att beskriva hur befattningen ser ut och samt vilket fokus den har i 

kvalitetsuppdraget. Beskrivningen görs i generella drag, inte utifrån var och ens beskrivning.  

 

Iakttagelser 

Under SAS-konferensen iakttog och reflekterade jag över de diskussioner som fördes  om befattningens 

innehåll och dess huvudsakliga uppdrag samt deltagarnas olika uppfattningar kring vilket fokus 

befattningen har eller bör. Diskussioner fördes också om hur SAS-befattningen på bästa sätt bör 

organiseras. Iakttagelserna var både intressanta och tydliga vilket gjorde att jag valde att skriva ner dem 

och ta med dessa in i studien. En gruppintervju genomfördes med utgångspunkt ifrån dessa iakktagelser. 

 

Fokusgruppsintervju 

Gruppintervjun var inte planerad från början utan kom till efter att jag gjort några intressanta iakttagelser 

på SAS-konferensen samt vid genomläsning av enkäterna. Denna tidiga upptäckt gjorde att jag tog med 

mig dessa iakttagelser vid en resa med olika professioner från socialtjänsten i tre kommuner. De fem 

deltagarna arbetar som enhetschefer, SAS, förvaltningschef och utvecklingsledare (bilaga 12.4). 

Frågeställningen var vilket fokus på kvalitetsuppdraget ser ni att SAS-befattningen har och vilka 

tänktaeffekter kan det ge på kvalitetsarbetet. Metoden som användes för denna intervju var fokuserad 

gruppintervju, så kallad fokusgruppsintervju (Wibeck 2000). Att arbeta med fokusgrupp innebär att en 

grupp människor, under en begränsad tid, får diskutera ett på förhand givet ämne. Fokusgrupp är en 

forskningsteknik för datainsamling och ämnet har bestämts av forskaren.  Genom det sociala samspelet 

resonerar deltagarna sig fram till en gemensam syn på någonting eller till at de inte är överrens.(Wibeck 

2000).   

 

Omtag, ett framväxande metodarbete 

Frågeställningen har växt fram genom samtal med handledare, genom olika iakttagelser vid 

dokumentinsamling, och enkätundersökning samt under SAS-konferensen, vilken jag själv också var 

deltagare i. Med omtag menas att ny problemformulering utarbetas dvs. växer fram och ytterligare område 

för analys väljs samt att ny datainsamling genomförs (Vedung s.88 2009). Omtaget i denna studie innebar 

att fördjupa mig i enkätsvaren och sedan genomföra en gruppintervju utifrån de iakttagelser som gjorts. 

Genom detta framväxande metodarbete har nytt emiriskt material samlats in. Att växla genom att gå 

tillbaka till datainsamlingsmaterialet flera gånger, att göra omtag, benämner Kvale (1997) är att skapa 

mening ad hoc. Det innebär att som forskare först läsa igenom respondenternas svar för att skaffa sig ett 

allmänt intryck och sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt och göra djupare tolkningar av speciella 

yttranden (Kvale s.84 1997).  

 

4.3 Sammanfattning av datainsamlingen 
 

Sammanfattningsvis har två datainsamlingsmetoder använts och en triangulering (Vedung s.85 2009) 

genomförts. Ett omtag har gjorts då det tidigt visade sig att det framkom intressanta delar som det före 

enkätfrågornas formulering inte funnits en tanke att ställa frågor om. Omtag har också gjorts då upplägget 

av enkätinsamlingen skett i omgångar. Det empiriskt insamlade materialet beskrivs sammanfattningsvis 

enligt tabellen nedan.  
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Enkäter/ 
kompletterande 
förfrågning 

Dokument Iakttagelser Gruppintervju 

Utlämnade enkäter: 
45 
Inkomna enkäter: 39  
Bortfall av enkäter: 6  

Platsannonser.  
Befattningsbeskrivningar. 
Definitioner hämtat från 
socialstyrelsen, SKLs öppna jämförelser 
2009 samt från litteratur. 
Sammanställt material från 
konferensanordnarna. 

Iakttagelser och 
reflektioner som gjordes vid 
SAS konferens i september 
år 2012 
Deltagare: 28  

Deltagare: 5 
Verksamma i tre olika 
kommuners 
socialtjänst 
Enhetschefer (2) 
SAS (1) 
Utvecklingsledare (1) 
Förvaltningschef (1) 
 

Kompletterande 
förfrågning: 9  
Inkomna: 5  
Bortfall: 4  

4.4 Validitet, reliabilitet och källkritik 
 

Flera datainsamlingsmetoder har använts för studien och en triangulering har genomförts av dokument, 

enkäter, iakttagelser och gruppintervjun. Triangulering är en valideringsstrategi inom kvalitativ forskning. 

Om utfallet och bilden överensstämmer med de upptäckter jag gjort kan validiteten i undersökningen anses 

hög. Det är svårare att bli vilseledd av resultat som är producerade genom triangulering än att bli det av 

studier där en enda metod används. Valida resultat uppstår när det inte finns någon motsättning i de 

resultat och tolkningar som uppkommer utifrån denna kombinering av metoder (Zeller1997). Validiteten 

handlar här om att jag undersöker det jag avser att undersöka (Ejvegård s. 73 2003).  

Jag menar att syftet var att beskriva kvalitetsutveckling inom socialtjänsten utifrån ett empiriskt fall 

nämligen SAS, vilket jag menar att jag gjort genom såväl innehåll i uppdrag, var i kvalitetskedjan 

befattningen har sitt huvudsakliga fokus samt för vem/vilken intressent befattningen huvudsakligen är 

ämnad för. 

 

Reliabiliteten dvs. tillförlitligheten i studien handlar om att samma resultat framkommer vid en upprepning 

av mätningen och oberoende av vem som mäter. I denna studie kan reliabiliteten anses både hög och låg. 

Att den i vissa avseenden är hög beror på att del av empirin består av fakta vilket innebär att svaren ska bli 

detsamma i ett sammanhang. Att reliabiliteten också kan anses låg beror tidsfaktorn då svaren på frågorna 

kan förändras med tiden vilket kan bero på att samma person som idag svarat på frågorna har efter en tid 

en annan uppfattning om uppdragets huvudsakliga fokus alternativt att uppdraget ändras. Då det framkom 

vid insamlingen av enkäterna att flera var nya på sin tjänst kan det innebära att de efter en tid fått större 

erfarenhet och mer kunskap (Ejvegård s.72 2007). Det är inte heller omöjligt att befattningens uppdrag 

ändras över tid som exempelvis skulle kunna bero på vad ledningen anser betydelsefullt att fokusera på 

eller beroende på hur staten styr med olika stimulansmedel. Då flera svar är beskrivande betyder det att jag 

som forskare ska tolka svaren vilket är en annan orsak till låg reliabilitet.  

4.5 Förförståelse 
 

Förförståelsen har sin grund i att själv arbetat inom socialtjänstens sociala omsorgsverksamhet och som 

SAS under flera år. Det innebär att jag har en uppfattning av vad denna befattning innebär i den 

organisation jag arbetar i vilket påverkar mig i mina val av frågor samt hur jag tolkar svaren. Med mina 

förkunskaper anser jag det finns övervägande fördelar då kunskaper om verksamhetsområdet finns, vilket 

både kan vidga och fördjupa perspektivet och innehållet i studien. Då området är välkänt har jag också en 

förmåga att kunna ställa frågor och sätta mig in i det som respondenterna beskriver i såväl enkäterna som 

vid observationen och gruppintervjun men också i den dokumentinsamling som gjorts. Förståelsen för 

ämnesområdet och kunskapen om socialtjänstens organisering menar jag gör mina kunskaper till en styrka. 

Att ha denna förförståelse kan innebära problem i att hålla en kritisk blick på den verksamhet som jag är 

väl insatt i. Ett problem kan också vara att det kan finnas risk för bias genom att inte kunna förhålla mig 

tillräckligt objektiv utan lägga in egna värderingar och tolkningar som förvränger eller förstärker 
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upplevelserna och således tolkningar av svaren. Det går inte heller att bortse från att det kan bli 

feltolkningar utifrån att det är varje persons subjektiva bild och beskrivning som används i studien. För att 

så långt som möjligt undvika bias och öka tillförlitligheten för studiens giltighet har flera metoder använts 

och en triangulering genomförts vilket gör att studien fått ett bredare och nyanserat perspektiv av de 

iakttagelser och upptäckter som gjordes under konferensen, genom enkäterna och genom gruppintervjun 

men också genom insamlade dokumenten.  

4.6  Analysprocessen, tillvägagångssätt  
 

Jag har sökt efter lämplig modell för stöd i den del av analysprocessen som handlar om var i 

kvalitetskedjan SAS-befattningen i huvudsak verkar. Valet har stått mellan två olika teoretiska modeller, 

den ena är PDSA, plan, do, study, act, ofta kallad förbättringscykel, inspirerad av W. Edwards Deming 

(Bergman & Klefsjö, s 130 2002). Denna teoretiska modell var tänkt att beskriva var i kvalitetsprocessen 

SAS-befattningen verkar. Men PDSA täckte inte alla delar för att kunna analysera kvalitetsuppdraget, valet 

föll på flerskiktsmodellen (Vedung 2009) vilket är en teoretisk modell som framhäver både process, 

slutprestation, utfall och eftergranskning samt utvärdering. Modellen har både ett tillbakablickande fokus, 

dvs. på det som skett och ett framåtblickande fokus, på det som ska ske (Vedung 2009). Modellen erbjuder 

ett processtänk som hjälper till att pedagogiskt belysa uppdraget. Bedömningen är att flerskiktsmodellen i 

större omfattning ger stöd i denna studie för att beskriva och analysera SAS-befattningen fokus i 

kvalitetsuppdraget. För att analysera vilken/vilka intressenter SAS-befattningen är ämnad för har Thunveds 

(2012) definition av intressegrupper använts som omfattar brukare, medborgare, personal och ledning. Jag 

har försökt så noggrant jag kan hänvisa till och hantera de källor som använts och har tillämpat 

analysscheman på de data som samlats in för att reliabiliteten ska bli hög. Det empiriska materialet har 

systematiskt bearbetats och analyserat med stöd av fyra framarbetade tema. Dessa har sitt ursprung i 

studiens syfte och frågeställningar och består av följande områden. 

 

 Kartläggning av befattningen och dess spridning över riket gällande kommun, titel, ansvarsområde, 

befattningens organisering, eventuella kompetenskrav 

 Beskrivningar av uppdraget som SAS, bakomliggande diskussioner och efterfrågade 

kompetenskrav 

 Var i kvalitetskedjan SAS-befattningen i huvudsak verkar och om den har ett framåtblickande, 

förebyggande eller tillbakablickande, kontrollerande uppdrag alternativt båda  

 För vem är kvalitetsbefattningen är ämnad dvs. vilken intressentgrupp som befattningen 

huvudsakligen har fokus på 

4.7 Etiska överväganden 
 

Några övergripande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 1:2005) som är relevanta för denna studie 

är att jag som forskare informerat respondenterna som erbjudits att svara på enkäten om de villkor som 

gäller för medverkan i studien. Av missivbrevet som följde med enkäten framgick att det var frivilligt att 

svara, det vill säga det fanns ett självbestämmandekrav samt att respondenten har haft rätt att bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de medverkar (Vetenskapsrådet s.161:2005) En annan viktig princip är 

konfidentialitetskravet som innebär att man som forskare kan garantera konfidentialitet. Detta beskrevs av 

medföljande missivbrev till enkäten där del B i enkäten utlovar konfidentialitet eftersom respondenterna 

ska svara med hänsyn till egna upplevelser och sin egen förförståelse, svaren är beskrivande och 

självupplevda. I del A av enkäten garanteras ingen konfidentialitet eftersom denna del ska användas för att 

kartlägga och beskriva spridningen i riket av SAS-befattningen. I studien har hänsyn tagits till 

autonomikravet som innebär att de insamlade enkäterna endast kommer att användas för detta 

forskningsändamål och inte till något annat sammanhang.  

 

Under tiden studien genomfördes var informanterna viktiga genom deras bidrag med enkätsvar men 

personerna i sig är inte viktiga för studien utan endast deras beskrivningar. Respondenterna används inte 
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med namn eller med några redogörelser som kan hänföras till någon särskild person. Det är heller inte 

några känsliga uppgifter av personlig eller privat karaktär som används vilket innebär att särskild etisk 

prövning inte varit aktuell för denna studien.  

 

I nästa kapitel beskrivs den teoretiska ramen samt ett kvalitetsteoretiskt resonemang i förhållande till SAS-

befattningens kontext. Kapitlet avslutas med en ställningstagande av kvalitetsdefinition för denna studien.  
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5 ORGANISATIONS- OCH KVALITETSTEORETISKT 

RESONEMANG 
 

Denna studie skulle kunna genomföras på flera olika sätt och med olika utgångspunkter exempelvis genom 

att utvärdera effekten av SAS-befattningen eller att studera implementeringen av den eller hur befattningen 

kan skapa förutsättningar för empowerment. Men då denna befattning är relativt ny inom socialtjänsten 

och ingen tidigare har studerat SAS ligger mitt intresse i att försöka beskriva vad detta är för befattning 

och vilket fokus den har i kvalitetsuppdraget. SAS verkar inom socialtjänstens verksamhet som är en 

människobehandlande organisation. Genom denna kontext utgår jag ifrån organisationsteori som en 

övergripande teoretisk ram. I beskrivningen av SAS kvalitetsuppdrag utgår jag ifrån kvalitetsteorier vilka 

jag också använder i analysen av resultatet.  

 

Organisationsteori är ett samlingsnamn för flera teorier som gemensamt beskriver en organisation. En 

organisation är ett socialt system som medvetet har konstruerats för att uppnå bestämda mål. Socialt 

innebär att det består av människor som samverkar och system syftar till att dessa är avgränsade från 

omvärlden, genom att de tillsammans utgör en helhet som samarbetar, för att förverkliga gemensamma 

mål. Samtidigt är organisationen beroende av resurser från omgivningen för att kunna bevara 

verksamheten. Offentliga organisationer ägs och styrs genom den representativa demokratin av valda 

politiker. Offentliga organisationer ska bedrivas kostnadseffektivt och leva upp till vissa demokratiska 

normer som bland annat att förmedla centrala samhällsvärden (Jacobsen & Thorsvik 2002). Organisationer 

i välfärdssektorn är komplexa både i styrning och i målformulering och styrsystemet är både ideologiskt, 

juridiskt och ekonomiskt. Politiskt styrda organisationer har en inbyggd konflikt som en del av 

demokratins förutsättningar vilket gör att målen för offentlig verksamhet är flera då det handlar om att 

tillgodose medborgarnas intresse mer än att leverera en specifik tjänst. Verksamheter inom offentlig sektor 

är ofta tvärprofessionella vilket också gör att olika synsätt ska mötas i uppdraget att exempelvis ge omsorg 

och vård till brukaren (Thylefors 2007). En offentlig organisation kan oftast inte välja vilka uppdrag de ska 

arbeta med utan har till uppgift att inkludera uppdrag som inte är lönsamma som exempelvis ekonomiskt 

bistånd och sociala stödinsatser men Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att offentliga organisationer har 

större frihet att formulera sina mål, då de ofta har monopol, vilket innebär att brukaren av en tjänst inte kan 

välja en annan organisation även om denne är missnöjd. Denna organisationstyp beskriver Sveiby 

(Granberg s.562 2006) som en kunskapsintensiv organisation som är människoberoende och 

tjänsteproducerande och som inte har till uppgift att vara vinstdrivande och kunderna betalar inte själva för 

problemlösningen.  

 

Den offentliga organisation som denna studie omfattas av är inom socialtjänstens verksamhet på 

kommunal nivå. Kommunerna styrs genom direktvalda politikiska församlingar, så kallade 

kommunfullmäktige och politikerna är således förtroendevalda, som valts direkt av medborgarna. 

Medborgarna har på så sätt stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina 

uppdrag. De politiskt övergripande målen, de ekonomiska ramarna och prioriteringarna bestäms av 

kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organ. Det är kommunallagen (1991:900) som styr 

kommunernas verksamhet. Det finns också politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och 

utskott (Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se). 

 

Förutom att nämnderna får sitt uppdrag av kommunfullmäktige styrs de också av lagar. Den nämnd där 

SAS-befattningen har sitt uppdrag i att bevaka och utveckla kvalitén är socialnämnden. Lagar som denna 

nämnd i huvudsak styrs av är socialtjänstlagen, SoL, som är dominerande men också lagen och stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, samt förvaltningslagen, FL 

och offentlighet och sekretesslagen, OSL. SAS-befattningen har sitt uppdrag inom ramen för SoL och 

LSS. SAS-befattningens uppdrag bestäms av såväl mål och prioriteringar på kommunalpolitisk nivå men 

också av mål, prioriteringar och lagar på nationell politisk nivå genom regering och riksdag. 

 

http://www.skl.se/
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Det är utifrån denna kontext som SAS-befattningens kvalitetsuppdrag studeras. Nedan kommer jag att 

resonera kring kvalitet som begrepp och beskrivningar av olika kvalitetsdefinitioner i förhållande till 

offentlig verksamhet med fokus på socialtjänstens uppdrag då det är utifrån kvalitet som jag studerar SAS-

befattningen. 

5.1 Begreppet kvalitet, ett kvalitetsteoretiskt resonemang  
 

”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska 

det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras” (3 kap. 3 § SoL). 

 

I förarbetena (prop. 1996/1997:124) till lagändringen i socialtjänstlagen, konstateras att kvalitet är ett 

svårfångat begrepp och att vad som är god kvalitet inte låter sig fastställas på ett entydigt och enkelt sätt. 

Men först inleder jag med att resonera kring kvalitet som begrepp i relation till socialtjänstens 

sammanhang.  

 

Kvalitet kommer ifrån det latinska ordet qua´litas, som ursprungligen beskrivs som beskaffenhet och 

egenskap (www.ne.se) eller som beskaffenhet, egenskaper, sort, slag och inre värde (Bonniers svenska 

ordbok). Kvalitet består både av en beskaffenhetskomponent och av en värdekomponent enligt dessa 

kvalitetsdefinitioner. Beskaffenhet dvs. egenskaper, strukturer eller dimensioner definierar jag här som de 

processer som leder fram till en insats, själva insatsen samt resultatet av insatsen, enligt utvärderingsläran 

som beskriver dessa dimensioner som process, slutprestation och utfall (Vedung 2009). Rättsäkerhet och 

lättillgänglig vård och service är exempel på viktiga kvalitetsindikatorer som lyfts fram i förarbetena till 

socialtjänstlagen (prop. 1996/1997:124) och i 3 kap 3 § SoL framhålls betydelsen av att det finns personal 

med lämplig utbildning och erfarenhet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska 

utvecklas och säkras vilket beskriver beskaffenhetskomponenter. 

Värdekomponenten definierar jag som förväntningar och behov. Kvaliténs inre värde kan enligt en 

tolkning stå för någon form av inre upplevelse i det direkta ögonblicket, dvs. att kvalitet av en tjänst 

produceras i samma ögonblick som den konsumeras. En annan tolkning kan vara att i produktens inre finns 

ett värde oberoende av betraktaren, dvs. det finns ett egenvärde. Värdekomponenten handlar om vilka 

intressenter som ska göra bedömningen av kvalitén och i förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 

1996/1997:124) lyfts bland annat den enskilde, fram och betydelsen av dennes medinflytande, som en 

viktig kvalitetsindikator.  

 

Det som sammanfattningsvis kan konstateras är att kvalitet handlar om egenskaper och värderingen av 

dessa egenskaper, dvs. kvalitet måste avse något och någon måste värdera det. Men vem ska värdera 

kvalitén, vem är intressenten till kommunens socialtjänst? Är det den som brukar tjänsten eller kan det 

finnas andra intressenter som medborgaren, politiker, ledningen och eller personalen.  

5.2 Urval av kvalitetsdefinition 
 

Vid litteratursökning fann jag många olika definitioner av kvalitet och kvalitetsbegreppet används för att 

både mäta, säkra och utveckla verksamheten. Nedan kommer jag att lyfta fram några olika definitioner och 

resonera kring dessa i förhållande till offentlig verksamhet och socialtjänsten. 

 

Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att det finns tre grundläggande teman för all kvalitetsutveckling. 

Varje organisation måste skapa någon form av värde för några människor, dvs. vara till nytta och/eller vara 

önskvärt för kunden. Det andra är att någon form av aktivitet behöver utföras som kan resultera i detta 

värde. Dessa aktiviteter måste baseras på resurser, som utförs direkt i mötet eller indirekt genom processer 

av olika slag. De som utför aktiviteterna är organisationens personal och de grundläggande aspekterna för 

en organisation är således kunden, processerna och de anställda. Ytterst handlar det om att förbättra 

resultatet, det slutliga utfallet för den som använder sig av tjänsten menar Lagrosen och Lagrosen (2009). 

http://www.ne.se/
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Vidare framhåller han att det är den som brukar tjänsten, kunden/brukaren, som avgör kvalitén. Är det 

tillräckligt med en intressents perspektiv för att utveckla kvalitén inom socialtjänsten? Det slutliga utfallet 

måste vara bra även för andra intressenter framhåller Edvardsson (s.129 2000). Han menar att det finns 

ytterligare två intressentgrupper vilkas förväntningar bör infrias, behov bör tillfredställas och krav 

uppfyllas för att nå totalkvalitet, dessa är de anställda och ägarna. När kunderna är nöjda så sprider det sig 

som ringar på vattnet och om medarbetarna blir nöjda leder det till att även uppdragsgivaren blir nöjd, 

kvalitetsutveckling kan ses som ett plussummespel, där en av intressenterna men helst samtliga är vinnare 

samtidigt som ingen får det sämre. En intressegrupp som inte framkommer är anhöriga och deras 

värderingar av kvalitén. Anhöriga har getts ett betydande fokus i socialtjänsten efter att de fått ett eget 

lagrum som innebär att personer som vårdar eller stödjer närstående ska av socialnämnden erbjudas stöd 

för att underlätta(5 kap 10 § SoL). 

 

Kunden är den som enligt Swedish Quality Assurance (SQA) kan värdera kvalitén, och menar ”alla 

sammantagna egenskaper hos en produkt, vara, tjänst eller process som ger dess förmåga att tillfredställa 

och helst överträffa kundens uttalade och underförstådda behov och förväntningar”. I formuleringen att 

”helst överträffa kundens uttalade och underförstådda behov och förväntningar” görs en skillnad i att vara 

brukare eller kund. Som brukare kan du inte välja tjänstens innehåll då den är behovsbedömd, dvs. det sker 

en rättighetsprövning. Det mesta inom socialtjänsten är monopolstyrt vilket innebär att brukaren inte hellre 

kan välja vem som ska utföra tjänsten. Insatsen från socialtjänsten handlar inte heller om att överträffa 

vilket det kan vara om du är kund och ska välja en tjänst, insatser ska bedömas utifrån brukarens behov 

och inte efter önskemål. Stöd och insatser ska inte heller beviljas om behovet kan tillgodoses på annat sätt 

vilket innebär att den enskildes egna och omgivande resurser i första hand ska tas tillvara. I en utredning 

om kvalitet inom individ och familjeomsorgen, IFO (socialstyrelsen art.nr 2000-31-001) framkommer att 

syftet med insatserna inte alltid är att göra brukaren nöjd utan att följa lagar och riktlinjer som 

tillfredsställer andra intressenters behov. Vissa tjänster kan alltså ha god kvalitet trots att brukaren är 

missnöjd med tjänsten. Utredningen kom därmed fram till att det inte är möjligt att enbart bedöma kvalitet 

utifrån brukarens upplevelse av tjänsten. Kvalitet kan ha en subjektiv riktning som refererar till hur en 

brukare upplever utförande och leveransen av en tjänst men kvalitet har också en objektiv riktning som 

mäter kvalitén utifrån ett observerande från andra intressenter som politiker, medborgaren i allmänhet och 

ledningen.  

 

Redan i förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 1996/1997:124) framgår att det inte räcker med 

brukarfokus utan att alla intressenterna såväl personalen, ledningen som medborgaren står i centrum för att 

kunna värdera kvalitén. Det framgår också av Thunved (2012) som menar att ”kvalitet kan inte enbart ses 

ur klienten/brukarens synvinkel utan bör även bedömas ur ett personal-, lednings- och 

medborgarperspektiv”.  

 

Ledningen är en viktig intressent som ansvarar för kvalitén i verksamhetens alla delar och för personalens 

förutsättningar att göra ett professionellt arbete och ha en god arbetsmiljö (Ibid). I ledningens uppgift ingår 

ett ansvar för att verksamheten lever upp till lagfästa mål, förordningar, att verksamheten bedöms effektiv 

och att personal har rätt förutsättningar för sitt arbete (Westlund & Edvardsson, 1998). Thunved (2012) 

framhåller i sin beskrivning att medborgarperspektivets synvinkel också ska vägas in i värderingen av 

kvalitet vilket Westlund också anser. Utvecklingen har gått ”från att uppfatta kvalitet som attribut eller 

egenskaper inbyggda i de varor och tjänster vi levererar, till att uppfatta kvalitet som något vi skapar 

interaktivt tillsammans med medborgaren, kvalitet bestäms och definieras av medborgaren”(Westlund 

2012). Medborgare behöver nödvändigtvis inte vara detsamma som brukare av en tjänst, brukare är också 

medborgare men alla medborgare är inte brukare. I en kommun finns  

många olika servicetjänster som inte används av alla medborgare exempelvis bibliotek, fritidsgården, eller 

hemtjänsten. Den offentliga verksamheten finansiernas av skattemedel och ska upplevas ha ett värde för 

medborgarna i form av den politiska efterfrågan på offentlig service. 
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För att beskriva för vilka intressenter SAS-befattningen är ämnad för utgår jag ifrån Thunveds (2012) 

definition. ”Kvalitet kan inte enbart ses ur klienten/brukarens synvinkel utan bör även bedömas ur ett 

personal-, lednings- och medborgarperspektiv” Denna kommer att vara vägledande samt med ett eget 

tillägg om att medborgarna som intressent är överordnad de andra intressegrupperna, här har jag gjort ett 

litet teoretiskt bidrag. Med det menar jag att det är medborgarna genom den representativa demokratin, 

politiken, som drar upp ramarna för vad socialtjänsten ska ägna sig åt och det är i detta sammanhang som 

förväntningarna ska tydliggöras och de ekonomiska prioriteringarna ska göras.  

 

I nästa kapitel beskrivs forskningsläget som tar sin utgångspunkt i SAS-befattningen och dess uppdrag i att 

bevaka, säkra och utveckla kvalitén.  
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6 FORSKNINGSLÄGE 
 

Forskningsläget har till uppgift att kartlägga det fält som studiens ämne omfattar och påvisa vilka resultat 

forskningen kommit fram till på det valda området. Denna studie handlar om befattningen socialt ansvarig 

samordnare som är ett intressant fenomen. Den är tämligen ny och det finns inte någon forskning på 

området. Någon som före mig studerat denna befattning har inte hittats men däremot har uppdraget 

beskrivits i en vetenskaplig artikel med titeln Management in Care of older persons and persons with 

disabilities in Sweden (Wolmesjo & Gollungberg 2011). Artikeln beskriver ledarskapet inom omsorgen 

om äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialt ansvarig samordnare beskrivs som ett gott 

exempel på hur den enskildes rätt till omsorg av god kvalitet kan säkerställas samt hur ledningen kan få 

stöd i att leva upp till de kvalitetskrav som finns  i lagstiftning och i politiska mål. Uppdraget omfattas 

också av att vara en länk mellan teoretisk och praktisk kunskap, att upprätta övergripande 

kompetensutvecklingsplaner samt att utbilda personal i olika kompetetensområden som kvalitetsarbetet 

omfattar. Socialt ansvarig samordnare ansvarar för att inleda, utreda och anmäla missförhållanden. 

Sammanfattningsvis framgår det av artikeln att socialt ansvarig samordnare är en stödjande funktion i 

organisationen för att säkerställa att den enskilde får det stöd och den omsorg som den har rätt till i sin 

vardagssituation. 

 

En intressant befattning att söka aktuell forskning kring är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som 

beskrivs som en likvärdig funktion fast inom kommunens hälso- och sjukvård. I enkätsvaren i denna studie 

är det just denna befattning som respondenterna återkommer till, bland annat som samverkanspartner eller 

som en befattning som SAS uppdraget behöver viktas mot. Av den anledningen har jag sökt efter 

vetenskapliga artiklar, uppsatser och avhandlingar, har sökt på bibliotek med stöd av bibliotekarie samt 

sökt via socialstyrelsens hemsida. Det jag kunnat finna är en rapport från Stockholms läns Äldrecentrum, 

2010. Rapporten heter MAS en studie om funktionen som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms 

stad. Det är ingen forskningsrapport vilket gör att den inte är användbar i denna studie, den saknar också 

referenser som kunde gett vägledning till forskning inom området. Det som kan konstateras är att området 

verkar vara outforskat vilket är mycket intressant i sig och gör att jag hoppas få se flera forskningsstudier 

kring dessa uppdrag utifrån ett kvalitetsfokus.  

 

En nyligen utkommen avhandling inom ett närliggande område som omfattar SAS-uppdraget är 

Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen (Kjellberg 2012). Forskningen utgår 

ifrån ett brukarperspektiv kring vad som händer med den kritik som riktas mot äldreboende och hemtjänst. 

Studien utgår ifrån människors erfarenheter i sin vardag och är en institutionell etnografisk studie. 

Kjellbergs övergripande frågeställningar utgår ifrån brukarnas erfarenhet av att framföra kritik samt vilka 

processer som utvecklas när klagomål framförs. Hon frågar sig också vad som händer med brukaren i 

dessa processer. Forskningen visar bland annat att klagomålen har en begränsad betydelse vad det gäller 

förbättringar av omsorgen ur den enskildes perspektiv. Den klagande ges inte heller några direkta 

upprättelser och förändringarna som eventuellt skedde märkte inte den klagande av. Kjellberg kom fram 

till att de största hindren för klagomålens spridning var att det negligerades eller bortförklarades som 

besvärliga människor, antingen är de dementa eller har de för höga anspråk. Klagomålen omfattade det 

praktiska omsorgsarbetet och kommunikationen mellan omsorgspersonal och brukare, och de förbättringar 

som framkom i utredningen och föreslogs genomföras var krav på mer dokumentationsutbildning, mer 

dokumentation och bättre kommunikation mellan personal på olika nivåer. Mer resurser lades på ökad 

dokumentation och ökad kontroll. Även lex Sarah visade sig ha liten betydelse ur ett brukarperspektiv, 

åtgärderna knöts inte direkt till den drabbade omsorgstagaren och dennes situation förbättrades endast i 

mycket liten omfattning. Denna avhandling anser jag visar intressanta och lärorika forskningsresultat för 

kvalitetsförbättringar inom socialtjänsten och som stöd i att säkra och utveckla kvalitén i uppdraget som 

SAS. Här framkommer helt ny forskning och nya perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Annan forskning som berör kvalitén inom socialtjänsten och de uppdrag som SAS-befattningen omfattas 

av är avhandlingen Vilja, kunna och förstå, (Alexandersson 2006) den beskriver implementering av 
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systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Syftet med studien var att hitta 

faktorer som hämmar respektive främjar implementeringen av systematisk dokumentation, uppföljning och 

utvärdering. Teorier som denna forskning utgått ifrån var organisations- och implementeringsforskning. 

Resultatet visar bland annat att de svarande, dvs. socialarbetarna i studien förstår, de har viljan men de har 

inte förutsättningarna för att införa de dokumentationsmetoder som ska tillämpas. Resultatet visar också att 

organisationen inte har kapacitet att införa dessa metoder och inte heller tilldela resurser för ändamålet 

vilket Alexandersson tolkar som att resultatet inte verkar vara det viktigaste för socialtjänsten.  
 

I nästkommande kapitel presenteras resultatet samt analys av vad som framkommit. Resultat och analys 

presenteras var för sig. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad som framkommit i kartläggningen och 

en beskrivning av uppdraget som SAS. Analysen omfattas av var i kvalitetskedjan SAS-befattningen i 

huvudsak verkar samt vilken/vilka intressenter som SAS är ämnad för. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av analysen. 
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7 RESULTAT OCH ANALYS  
 

Kapitlet presenterar resultat och analys av studien och inleds med en sammanfattning av vad som 

framkommit vid kartläggningen av SAS-befattningen och dess spridning över riket. Kartläggningen i sin 

helhet finns i bilaga (12.6) längst bak i uppsatsen. I nästa avsnitt beskrivs SAS-befattningens huvudsakliga 

fokus i uppdraget. För att kunna beskriva och på så sätt få svar på frågeställningarna utifrån syftet med 

denna studie tillämpas två analysscheman som utgör min analysapparat. Den ena är flerskiktsmodellen 

(Vedung 2009) och den andra är Thunveds (2012) definition av kvalitet med eget tillägg vilket tidigare 

redovisats. Det sammantagna material som presenteras i detta kapitel är hämtat från enkätundersökning, 

dokumentinsamling och gruppintervju. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur SAS-befattningen kan beskrivas och analyseras utifrån ett 

kvalitetsperspektiv. Studien skulle också kartlägga omfattningen av de SAS-befattningar som jag kunnat 

finna genom denna studie. Det empiriska materialet har systematiskt bearbetats utifrån fyra teman och 

dessa har sitt ursprung i studiens syfte och frågeställningar som presenteras under kap.4.5. De två första 

teman utgör resultatet av studien och de två sista teman utgör analysen av studiens resultat. 

 

 Kartläggning av de SAS-befattningar som studien omfattas av 

 Beskrivningar av uppdraget som SAS, bakomliggande diskussioner och efterfrågade 

kompetenskrav 

 Var i kvalitetskedjan SAS-befattningen i huvudsak verkar och om den har ett framåtblickande eller 

tillbakablickande uppdrag alternativt båda  

 För vem är kvalitetsbefattningen är ämnad, dvs. vilken intressentgrupp som befattningen 

huvudsakligen har fokus på  

 

Befattningen socialt ansvarig samordnare, SAS, är samlingsbegreppet i denna studie. Då det framkommit 

att uppdraget omfattas av flera olika tjänstetitlar har dessa sorterats utifrån tre olika varianter, SAS, TÖS 

och ÖVRIGA kvalitetsbefattningar vilka beskrivs längre fram i detta kapitel. 

 

7.1 Resultat 

7.1.1 Kartläggning av SAS-befattningen  

 

Kartläggningen bygger på svaren på enkäterna och de kompletterande förfrågningar som inkommit från 

personer med SAS-befattningar. Genom det metodarbete som valts kan konstateras att kartläggningen inte 

ger en heltäckande bild av spridningen över riket. En annan metod hade behövt användas som enkätutskick 

till samtliga kommuner och privata vård och omsorgsgivare. Kartläggningen visar därför endast hur det ser 

ut utifrån de SAS-befattningar som hittats utifrån de metodval som valts.  

 

SAS-befattningen verkar främst inom kommunernas socialtjänst och har till uppgift att ansvara för 

kvalitetsarbetet med socialt innehåll utifrån socialtjänstlagen, (SoL) lagen om särskilt stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) samt speciallagstiftningarna lagen om vård av missbrukare (LVM) och 

lagen om vård av unga (LVU). Studien visar att SAS-befattningen kan ha ansvarsområden inom hela 

socialtjänsten och är oftast organiserad direkt under förvaltningschefen/verksamhetschef i en 

stabsfunktion. Två SAS-befattningar finns inom privata omsorgsföretag. Kartläggningen visar också att 

ungefär två tredjedelar har en befattningsbeskrivning och lika många beskriver att kompetenskrav finns 

(bilaga 12.6). Flera varianter av tjänstetitlar för SAS-befattningen framkommer, dessa har i studien delats 

in i tre grupper. SAS, Socialt ansvarig samordnare/socionom eller socialarbetare, TÖS, tillsynsansvarig 

över socialtjänsten samt ÖVRIGA kvalitetsbefattningar. Den sistnämnda varianten omfattas av olika 

tjänstetitlar såsom kvalitetsstrateg, inspektör, utbildare/systemadministratör,  



 

 

25 

 

utvecklingssekreterare/utredare, tillsynshandläggare, utvecklingsledare samt  

kvalitetsutvecklare/säkerhetssamordnare. Tabell illustrerar vilka ansvarsområden grupperna har och 

siffrorna i tabellen står för antal personer som finns inom respektive ansvarsområde.  
 

 HELA ÄO LSS ÄO/LSS ÄO/LSS/PSYK LSS/IFO Summa: 

SAS 7 4 2 5 7 1 26 

TÖS 2   1 1  4 

ÖVRIGA 2 2 2 2 1  9 

Summa: 11 6 4 8 9 1 39 

Förklaring; HELA = hela socialtjänsten, ÄO = äldreomsorg, LSS = personer med funktionsnedsättning upp till 65 år inom detta 

lagrum, PSYK = kommunal socialpsykiatri, IFO =individ och familjeomsorgen. SAS = socialt ansvarig samordnare, TÖS 

=tillsyn över socialtjänsten, ÖVRIGA = olika tjänstetitlar med kvalitetsuppdrag där respondenterna uppfattar att de har ett 

”SAS”-uppdrag. 

 

Tidsperspektiv på SAS-befattningens inrättande  

I tabellen nedan illustreras hur tidsperspektivet sett ut för tillsättandet av SAS-befattningar utifrån de tre 

olika varianter av tjänstetitlar SAS har i denna studie. Denna tabell beskriver endast de svar som inkommit 

från det empiriskt insamlade materialet vilket innebär att det kan finnas flera. Skulle jag undersökt alla 

hade en enkätförfrågan behövt gå ut till samtliga kommuner och privata omsorgsaktörer i riket. Siffrorna i 

tabellen nedan står för antalet befattningar som inrättades under de olika åren.  
 

 

År tjänsten infördes SAS TÖS ÖVRIGA Summa: 

2003  1  1 

2004     

2005     

2006 1   1 

2007 1   1 

2008   2 2 

2009 4  2 6 

2010 4  1 5 

2011 7 1 2 10 

2012 9 2 2 12 

Summa: 26 4 9 39 

 

Av tabellen framgår att flertalet av tjänsterna har tillkommit de sista fyra åren med en tydlig ökning under 

år 2011 och 2012. Den första SAS-befattningen inrättades 2003 och har TÖS som tjänstetitel. År 2006 

inrättades den första med SAS som tjänstetitel. Tabellen visar att det skett en ökning av tillsättning av 

SAS-befattningar under 2011 och 2012. Ytterligare tre kommuner har infört eller har beslutat att införa 

SAS-befattning inom socialtjänstens verksamhet under första kvartalet av 2013 och samtliga ska ha SAS 

som tjänstetitel, se vidare i bifogad bilaga 12.6 där kartläggningen presenteras i sin helhet. 
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7.1.2 Beskrivningar av SAS-befattningarnas uppdrag 

 

Resultatet utgår ifrån den övergripande frågeställningen i studien, hur SAS-befattningen kan beskrivas och 

analyseras samt vilket huvudsakligt fokus kvalitetsuppdraget har. Resultatet omfattas av beskrivningar 

hämtad ur enkätundersökningen och tar stöd av publicerade definitioner av SAS. Några definitioner av 

TÖS och ÖVRIGA kvalitetsbefattningar har inte påträffats. Resultatet presenteras i tre grupperingar SAS, 

TÖS och ÖVRIGA kvalitetsbefattningar. Varje avsnitt inleds med en bakomliggande diskussion om vad 

som lett fram till tillsättandet av befattningen och är hämtat ur enkätsvaren. Detta för att så långt det är 

möjligt beskriva en helhetsbild av befattningen. Avsnittet avslutas med en sammanfattande beskrivning. 

 

SAS, socialt ansvarig samordnare 

I enkätundersökningen framkommer att organisationerna tillsatt en SAS för att behov fanns av att få en 

balans mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård samt behov av att lyfta fram och utveckla det sociala 

innehållet i verksamheten. Genom att inrätta en motsvarande befattning till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS, skulle frågorna bättre prioriteras. Behov av en befattning som samordnar och 

strukturerar kvalitetsarbetet och som kan skapa förutsättningar att leva upp till aktuell lagstiftning och 

föreskrifter är andra orsaker. Andra motiv är att vid utvärderingar av den sociala verksamheten 

framkommit stora brister i kvalitén vilket visat sig både i interna, lokala och nationella mätningar samt vid 

tillsyn av socialstyrelsen. Behov fanns av att följa upp och dokumentera kvalitén på en övergripande nivå 

då det visat sig vara eftersatt. En respondent nämner också ett behov av att kvalitetssäkra brukarens 

rättigheter till delaktighet och inflytande som en avgörande orsak. De ökade kraven enligt Lex Sarah och 

att inrätta ett ledningssystem för kvalitet är andra exempel. Av enkätundersökningen framkommer att flera 

respondenter inte vet den bakomliggande diskussionen till inrättandet av SAS-befattningen då de nyligen 

börjat sitt uppdrag.  

 

SAS utgår från socialtjänstlagens bestämmelser, gällande föreskrifter samt de politiska målen för 

verksamheten. I uppdraget ingår att bevaka och utveckla kvalitén samt bedriva socialt förändringsarbete. 

Respondenterna beskriver att uppdragen består av att omvärldsbevaka, vara sakkunnig samt att vara en 

stödjande funktion i organisationen, främst för chefer genom att ge råd och stöd i kvalitetsarbetet. Flera 

uppger också att de är en stödjande funktion för myndighetshandläggarna. Samtliga beskriver att uppdraget 

omfattas av att implementera nya rutiner, nytt arbetssätt och metoder i organisationen som exempelvis att 

utbilda medarbetare i social dokumentation och i de förändringar som sker genom lagar och föreskrifter, 

som Lex Sarah och social dokumentation. Flera beskriver att de bedriver utvecklingsarbete som omfattas 

av nationella satsningar inom socialtjänsten. Övervägande av de svarande anger att införandet och 

uppbyggnaden av kvalitetsledningssystemet (SOSFS 2011:9) som ett stort och prioriterat uppdrag. 

Samtliga beskriver att de har ansvar för att utreda missförhållanden enligt Lex Sarah vilket också omfattar 

avvikelser och klagomål. Det är endast ett par av de svarande med SAS som tjänstetitel som beskriver att 

de utövar tillsyn och kontroll i den egna verksamheten samt kontrollerar och granskar externa aktörer 

vilket blivit ett viktigt uppdrag i samband med att privata omsorgsgivare bedriver verksamhet. Av de 

platsannonser som studerats ansvarar SAS för att kvalitén och säkerheten upprätthålls, att bevaka och 

omvärldsbevaka, utarbeta rutiner, riktlinjer, att utreda samt att vara sakkunnig inom det sociala området. 

Carlsson och Nilsson (2009) och socialstyrelsen (2011) menar att SAS har till uppgift att utveckla den 

sociala dokumentationen och det sociala innehållet i verksamheten. Av socialstyrelsen (2011) framkommer 

också ansvar för uppföljnings- och utvärderingsarbete samt att utreda missförhållanden enligt Lex Sarah. 

 

Mot denna beskrivning studerade jag de kompetenskrav som efterfrågats vilket visade sig vara högskole-

/universitetsutbildning inom social omsorg, socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. En 

respondent beskriver att magister/master i socialt arbete var meriterande när hon sökte arbetet. Den reella 

kompetens som efterfrågas är en längre erfarenhet av kommunal verksamhet, vilket av några uppges vara 

fem år, erfarenhet av myndighetsutövning, utredningsarbete samt att driva utvecklings- och 

förändringsarbete. Som SAS ska man också vara väl insatt i de lagrum som befattningens uppdrag 

omfattas av. De studerade platsannonserna ger samma beskrivningar som respondenterna.  
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TÖS, tillsyn över socialtjänsten 

Bakomliggande diskussioner till tillsättande av TÖS tror respondenterna handlar om att det framkommit 

brister gällande uppföljning, tillsyn, egenkontroll och granskning av den egna verksamheten. Behov av att 

få ordning och reda och göra rätt från början samt ett behov av en funktion med högre kunskap om 

lagstiftning och som har till uppdrag att omvärldsbevaka och kvalitetsutveckla verksamheten beskrivs som 

motiv. 

 

TÖS liksom SAS har i uppdrag att kvalitetssäkra och stödja verksamheten i det systematiska 

kvalitetsarbetet, att omvärldsbevaka samt att utreda klagomål och missförhållande enligt Lex Sarah. 

Uppdraget omfattas också av att informera och utbilda chefer i kvalitetsarbetet samt att utbilda 

medarbetare i social dokumentation. Respondenterna beskriver också att de har i uppdrag att utöva tillsyn, 

utreda, granska och kontrollera såväl interna som externa aktörer. Av platsannonsen framkommer att 

uppdraget omfattas av extern och intern verksamhetstillsyn, granskning av sociala dokumentationen samt 

att utreda missförhållanden enligt Lex Sarah. Någon offentlig definition av TÖS har inte påträffats. De 

formella kompetenskrav som efterfrågas är högskole- och universitetsutbildning inom social 

omsorg/socionom eller annan likvärdig utbildning. Den reella kompetensen som efterfrågas är flera års 

erfarenhet av dokumentation inom aktuella lagrum samt att vara väl insatt i lagstiftningen kring den sociala 

dokumentationen.  
 

ÖVRIGA kvalitetsbefattningar 

Som tidigare beskrivit består denna variant av olika tjänstetitlar därav kallas den för ÖVRIGA 

kvalitetsbefattningar. Av respondenternas beskrivning framkommer att befattningen kan ha tillkommit för 

att stärka det sociala innehållet och för att ha en opartisks funktion som möjliggör att kvalitetsarbetet 

kommer den enskilde tillgodo. Några nämner att det fanns ett behov av en motsvarighet till MAS samt att 

kraven ökade på kommunerna att arbeta fram kvalitetsindikatorer och följa upp och utvärdera den extern 

verksamhet i samband med att den skulle läggas ut för upphandling till privata aktörer. 

 

Respondenter har i denna variant olika tjänstetitlar, uppdrag och arbetsuppgifter. De likheter som 

framkommer i uppdraget är att utbilda i social dokumentation, utreda allvarliga missförhållanden enligt 

Lex Sarah, arbeta fram ett ledningssystem för kvalitet samt att revidera riktlinjer. Andra uppdrag är 

omvärldsbevakning och att vara ett chefsstöd i organisationen, därefter skiljer sig uppdragen. Några 

beskriver uppdrag i att utöva tillsyn, granska och utreda. Några andra beskriver olika administrativa 

uppdrag som att vara webbansvarig, systemansvarig, att arbeta med marknadsföring, och att delta i risk- 

och händelseanalysarbete. En respondent beskriver att hon har till uppgift att arbeta med att utveckla den 

sociala dokumentationen. Kompetenskrav som efterfrågas är socionomexamen eller annan likvärdig 

högskoleutbildning och flera svarar att kompetenskrav finns men det framgår inte vilka. Den reella 

kompetensen som efterfrågas är mångårig erfarenhet från arbetet inom socialtjänsten, företrädesvis med 

arbetsledande befattningar inom vård och omsorg, att arbeta i kommunal förvaltning och att ha kunskap 

och erfarenheter av verksamhetsområdet och gällande lagstiftning.  

7.1.3 Sammanfattning 
 

Tänkbara orsaker till tillsättandet av en SAS-befattning är att det saknats en funktion som utvecklar, följer 

upp och dokumenterar kvalitén på en övergripande nivå inom socialtjänsten, dvs. en likvärdig funktion 

inom det sociala området som MAS funktionen har inom hälso- och sjukvård. Hos SAS och ÖVRIGA 

kvalitetsbefattningar framkommer av flera respondenter att befattningen kom till för att finna en balans 

mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samtliga menar att de ökade krav på att upprätta 

ledningssystem för kvalitet och att utreda Lex Sarah, behov av att förbättra den sociala dokumentationen 

samt de brister som framkommit vid tillsyn av socialstyrelsen varit avgörande motiv till befattningens 

inrättande. Samtliga respondenter beskriver att de har som uppdrag att arbeta fram ledningssystemet för 

kvalitet, utreda Lex Sarah, omvärldsbevaka, utbilda i social dokumentation samt att vara ett stöd till 
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cheferna i kvalitetsarbetet. Av de med SAS som tjänstetitel lyfts också uppdrag fram i att utveckla, 

implementera och driva socialt förändringsarbete. Samtliga med TÖS som tjänstetitel samt några SAS och 

ÖVRIGA kvalitetsbefattningar beskriver att de har i uppdrag att utöva tillsyn och kontroll såväl i den 

externa som interna verksamheten. Flera ÖVRIGA kvalitetsbefattningar beskriver uppdraget som en 

generell administrativ funktion som inte är direkt knutet till socialt arbete. De med SAS som tjänstetitel 

beskriver att det SAS har tillkommit på grund av att det funnits ett behov av en funktion som bedriver 

socialt förändringsarbete och som lyfter fram det sociala innehållet i verksamheten. 

 

Formella kompetenskrav är högskole-/universitetsutbildning inom social omsorg alternativt socionom eller 

likvärdig utbildning. Den reella kompetens som efterfrågas är flerårig erfarenhet av verksamhetsområdet 

och att vara väl insatt i lagstiftningen är exempel som framkommer. Det finns dock en skillnad hos de med 

SAS som tjänstetitel, här efterfrågas erfarenheter av att bedriva socialt utvecklings- och förändringsarbete. 

I platsannonser finner jag inga formulerade kompetenskrav utöver de som framkommit av respondenterna. 

För en fördjupad bild av efterfrågade kompetenser, se kartläggning i bilaga (12.6).  

 

I nästa avsnitt analyseras resultatet med stöd av framtagen analysapparat utifrån vilket fokus SAS-

befattningen har i kvalitetskedjan samt vilka intressenter befattningen är ämnad för.  

 

7.2 Analys  
 

Syftet med studien är att undersöka hur SAS-befattningen kan beskrivas och analyseras utifrån ett 

kvalitetsperspektiv. För analysen har jag utvecklat två analysscheman, en är utifrån 

värderingskomponenten och då används Thunveds (2012) definition med eget tillägg, ”kvalitet kan inte 

enbart ses ur klienten/brukarens synvinkel utan bör även bedömas ur ett personal-, lednings- och 

medborgarperspektiv” samt att medborgarna som intressentgrupp är överordnad övriga intressenter (se 

under kap 5.2). Den andra är utifrån beskaffenhetskomponenten och då används Vedungs (2009) 

flerskiktsmodell som bidrar till att analysera var i kvalitetskedjan som SAS har sitt huvudsakliga fokus i 

uppdraget. Är det i kvalitet på processerna, eller kvalitet på slutprestationerna, eller på utfallet (resultatet) 

eller är det kvalitet i eftergranskning och utvärderingen (Vedung 2009). Iakttagelserna som gjordes vid 

observationen samt det resultat som framkom av gruppintervjun har lett fram till Vedungs (2009) 

flerskiktsmodell för att analysera var i kvalitetskedjan SAS-befattningen verkar samt vilket huvudsakligt 

fokus uppdraget har.  I analysen används det empiriskt insamlade materialet och de teorier som är knutna 

till denna studie. Slutligen beskrivs en matrismodell som vuxit fram ur de teoretiska perspektiven och 

analysen av resultatet. Den är tänkt att ge stöd för fortsatt reflektion kring frågan om var i kvalitetskedjan i 

förhållande till för vilken intressent som SAS-befattningen har sitt huvudsakliga fokus på uppdraget. 

7.2.1 SAS -befattningens fokus i kvalitetskedjan 
 

”Kvalitetsutveckling bör fokusera på alla delar av verksamheten. Det gäller såväl 

organisationsstrukturen, arbetsprocessen som det resultat man uppnår. Det innebär att kvalitetsbegreppet 

omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer”(Thunved 2012.)  

 

Ovan citat beskriver kvalitetsarbetets mångfald och bredd och som ett resultat har studien visat att 

befattningens uppdrag går att finna i flera delar av kvalitetskedjan. Det som generellt framkommer är att 

befattningen verkar utifrån ett strukturinriktat kvalitetsarbete i kvalitetskedjan och utgör en stödprocess för 

kvalitetsarbetet av de kärnprocesser som ska leda fram till god kvalitet. Uppdraget som SAS innebär att 

skapa förutsättningar för att kvalitén upprätthålls och utvecklas genom processer som leder fram till en 

insats, själva insatsen samt resultatet av insatsen. Vid iakttagelserna under SAS-konferensen framkom två 

varianter av SAS-befattningar. Deltagarna uttrycker att funktionen antingen har huvudsakligt fokus på 

förebyggande och utvecklande kvalitetsarbete eller fokus på tillsyn och efterkontrollerande kvalitetsarbete. 

Analysen ledde mig fram till att befattningen låter sig definieras olika beroende på vilken 
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kommun/organisation man kommer ifrån och vad varje verksamhet är upptagen av och anser sig ha behov 

av att fokusera på. Det framkom också en skiljelinje mellan de kommuner som under en längre tid hade 

haft denna befattning och de kommuner som nyligen inrättat funktionen. Skillnaden låg främst i vad man 

var upptagen av i sitt uppdrag men också om SAS-befattningen har kvalitetsansvar inom del av eller hela 

socialtjänstens verksamhet.  

 

Gruppintervjun med olika verksamhetsrepresentanter från tre kommuners socialtjänst byggde på de 

iakttagelser som gjordes under observationen. Frågan var vilka tänkta effekter befattningen kan ha 

beroende på vilket fokus uppdraget har. Gruppen diskuterade grundtanken med SAS-befattningen och 

vilken riktning den tar i olika kommuner och enades om att det finns två olika ingångar eller syften. Ett 

med fokus på förebyggande arbete och socialt förändringsarbete som omfattade kvalitets- och  

kompetensutveckling i hela organisationen samt att också vara en stödjande funktion i organisationen. Den 

andra varianten har fokus på tillsyn och efterkontrollerande arbete vilket framkommer kan bero på ökade 

krav på kvalitet från socialstyrelsen genom de många föreskrifter som kommit under de senaste åren. 

Enligt gruppens uppfattning och erfarenheter framkom att det var mer framgångsrikt att nå en god kvalitet 

genom att ha fokus på ett förebyggande förhållningssätt då man arbetar tillsammans för en förbättring och 

en utveckling. Genom tillsyn och kontroll finns en risk för att fokus sätts på att leta fel som sedan ska 

rättas till vilket i stället kan hindra en gynnande utveckling.  

 

Denna bakgrund ledde fram till att analysera respondenternas svar i enkätstudien utifrån uppdragens olika 

delar i kvalitetskedjan med stöd av flerskiktsmodellen (Vedung 2009) samt en fördjupad analys i om 

uppdragen har ett framåtblickande eller tillbakablickande fokus i kvalitetsarbetet. Först analyseras 

uppdraget med stöd av flerskiktsmodellens sex delar. Varje del av kvalitetskedjan inleds med en 

beskrivning av respektive område och därefter beskrivs vilka uppdrag området kan omfattas av. 

 

Kvalitet i process 

I processen beslutas eller formuleras ett problem därefter bereds frågan genom att information samlas in 

och en konsekvensbeskrivning görs. Slutligen fattas beslut om innehåll eller insats. Sedan vidtas åtgärder 

för att beslutet ska kunna genomföras. Resultatet visar att uppdraget i processen omfattas av socialt 

förändringsarbete, utveckla möteskunnande och det sociala innehållet i verksamheten, att omvärldsbevaka 

men också att bevaka de sociala frågorna internt i organisationen. Ett annat uppdrag är att bygga 

ledningssystem för kvalitet som ska ge förutsättningar för att utveckla och säkra kvalitén. Processen 

omfattas av ett strategiskt arbete i att nå uppsatta mål vilket kan innebära att planera för 

kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling av arbetssätt för att säkra och utveckla kvalitén. 

 

Kvalitet i slutprestation 

Som nästa steg produceras tjänsten, kunskapen eller riktlinjer tillämpas, eller insatser till brukaren utförs 

och effekten av insatsen studeras. Det kan handla om brukarens upplevelse av insatsens kvalitet eller 

personalens kunskaper och attityder eller effekter på verksamhetsnivå. I denna del av kvalitetskedjan har 

SAS-befattningen till uppdrag att vara ett stöd till chefer och myndighetshandläggare i att bedriva 

kvalitetsarbete, att implementera nya metoder, riktlinjer och arbetssätt i verksamheten, ett exempel är att 

utbilda i den sociala dokumentationen, informera om kvalitetskrav, genomföra brukarundersökningar samt 

utreda klagomål och missförhållande enligt Lex Sarah.  

 

Kvalitet i utfall 

Resultat återförs och beslut tas om nya insatser för att nå tänkta effekter eller genomföra nya insatser och 

idéer som framkommit. SAS-uppdraget beskrivs av flera att de ansvarar för att återföra resultat av 

brukarundersökningar eller återföra vad som framkommit vid utredningar av klagomål och Lex Sarah. 

SAS beslutar också om nya insatser för att nå tänkta effekter och utveckla kvalitén. Någon tydlig 

beskrivning av uppdrag i denna del av kvalitetskedjan framkommer inte av respondenterna. 
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Kvalitet i eftergranskning – en separat process 

Eftergranskning sker genom att fortlöpande ha uppsikt över genomförandet samtliga delar och omfattar 

tillsyn, kontroll, uppföljning och utvärdering alternativt egenutvärdering av de egna insatserna. Det kan 

handla om åtgärder i form av råd, samtal, påpekanden, tillsyn i form av inspektion, hot om 

vitesförelägganden och utvärdering. Här beskrivs uppdrag som tillsyn, kontroll och inspektion av såväl 

intern som extern verksamhet, kvalitetsledningssystem att kontrollera finns och att den sociala 

dokumentationen genomförs enligt gällande krav samt att verksamheten efterlever kvalitetskraven.  

 

Kvalitet i utvärdering - återkoppling 

Det som framkommit vid tillsyn och kontroll eller genom att utvärdera effekter av olika insatser 

återkopplas till verksamheten för att förbättra kvalitén. Respondenterna beskriver endast i liten 

utsträckning uppdrag i denna del i kvalitetskedjan. Här framkommer att de har till uppdrag att följa upp 

och utvärdera effekterna av kvalitetsarbetet men det framgår inte vilken typ av uppföljning eller 

utvärdering som omfattas.  

 

Kvalitet i metautvärdering 

Slutligen ingår en metautvärdering i denna modell där hela interventionen utvärderas, dvs. utvärderingen 

eller sättet att arbeta med kvalitetsarbete utvärderas. I denna del av kvalitetskedjan framkommer inte några 

uppdrag. 

 

Kvalitetsutvecklingen bör fokusera på både organisationsstruktur, arbetsprocesser och på resultaten man 

uppnår menar Thunved (2012). Resultatet visar att SAS i liten omfattning arbetar med resultaten av 

kvalitetsarbetet exempelvis av en brukarundersökning. Uppdraget har ett större fokus på att arbeta med 

processer och slutprestation samt eftergranskning. Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att 

kvalitetsutveckling ytterst handlar om att förbättra resultatet, det slutliga utfallet för den som använder sig 

av tjänsten vilket väcker frågor om hur kvalitetsarbetet leder till en bättre kvalitet för brukaren. Kjellberg 

(2012) har i sin avhandling kommit fram till att kvalitetsarbetet kring klagomål och Lex Sarah har i 

begränsad omfattning lett till förbättringar av omsorgen ur den enskildes perspektiv. Organisationen har 

fokus på att följa rutiner och att dokumentera och mindre fokus på att det ska bli bättre för brukaren som 

blivit drabbad, brukaren ges heller ingen upprättelse menar hon. Lex Sarah syftar till att utreda händelsen 

och förebygga så att inte liknande händelser ska upprepas och på det sättet säkra verksamheten. Detta kan 

visa på att SAS-befattningen har ett fokus i utredningsuppdraget på att leta efter systemfel och stödja 

organisationen att förbättra, inte på den enskilde brukaren som drabbats av missförhållandet.  

 

För att studera närmare vilket huvudsaklig fokus SAS-befattningen har i uppdraget görs en fördjupad 

analys utifrån ett framåtblickande uppdrag som arbetar förebyggande (vad behöver organisationen) och ett 

tillbakablickande uppdrag som arbetar i efterhand kontrollerande (vad och hur organisationen har arbetat). 

Begreppen framåtblickande och tillbakablickande är hämtade från Vedung (2009). 

 

Framåtblickande eller tillbakablickande uppdrag, alternativt både och 

I uppdraget som huvudsakligen har ett framåtblickande fokus omfattas av process, slutprestation och utfall 

enligt kvalitetskedjan. Vid analys av enkäterna framkommer ett framåtblickande fokus i uppdraget främst 

bland de med SAS som tjänstetitel samt ett par med varianten ÖVRIGA kvalitetsbefattningar. I de 

publicerade dokument som beskriver SAS-befattningens uppdrag, socialstyrelsen (Dnr 18176/2010) och 

Carlsson och Nilsson (s. 84 2009), definieras SAS-befattningen utifrån ett framåtblickande uppdrag i det 

systematiska kvalitetsarbetet genom utveckling av kvalitén bland annat i metodutveckling och social 

dokumentation. Carlsson och Nilsson menar att det handlar om att utveckla den sociala dokumentationen 

och det sociala innehållet i verksamheten. I socialstyrelsens definition framkommer också att ansvaret för 

uppföljnings- och utvärderingsarbete ingår samt att utreda missförhållanden enligt Lex Sarah vilket också 

samtliga respondenter lyfter fram. För att uppnå en god kvalitet menar Deming (Bergman & Klefsjö s. 215 

2002) att betydelsen av långsiktigt förbättringsarbete, att ha en uthållig inställning där man avsätter 

resurser för långsiktig planering, forskning och utveckling, att uppmuntra innovationer och alltid arbetar 



 

 

31 

 

för att förbättra varor och tjänster är viktiga framgångsfaktorer, vilket omfattas av ett framåtblickande 

fokus i uppdraget. Enligt Demings (Bergman & Klefsjö s.215 2002) fjorton framgångsfaktorer, för att 

organisationen ska uppnå en god kvalitet behövs ett framåtblickande fokus på kvalitetsuppdraget. 

Ledningen ska fokusera på processen och människorna som arbetar i den vilket innebär att 

kvalitetsuppdraget ska vara i de delar av kvalitetskedjan som omfattas av process och slutprestation och 

därmed ha fokus på att stödja ledningen i arbetet med att förbättra kvalitén. Han menar att kvalitetsarbetet 

inte ska sätta fokus på att kontrollera kvalitén, genom kontroll skapar vi kvalitetsproblem. Man visar att 

man förväntar sig att fel ska inträffa. Genom att fokusera på enskilda detaljer drar vi intresset från 

utveckling av framtagningen av processer samt den viktiga förbättringsprocessen. Även respondenterna i 

gruppintervjun kom fram till att det är mer framgångsrikt att ha fokus på ett förebyggande förhållningssätt 

då man arbetar tillsammans för en förbättring, för att nå god kvalitet. 

 

Det tillbakablickande uppdraget i kvalitetskedjan omfattas av eftergranskning och utvärdering, att utöva 

tillsyn och kontroll av såväl den interna som externa verksamheten. De kommuner som har verksamheter 

som bedrivs av externa aktörer framhåller att de har till uppdrag att granska och utöva tillsyn av 

verksamheten, det är främst kommuner som infört lagen om valfrihet, LOV. Respondenterna, oavsett 

tjänstetitel, ger ett tydligt uttryck för att tillsyn och kontroll ligger i uppdraget. I vare sig Socialstyrelsens 

(2010) beskrivning eller av Carlsson och Nilsson (2009) nämns uppdrag som kontroll och granskning. En 

tänkbar orsak kan vara att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet har detta uppdrag. Thunved (s.74 2012) 

menar att egenutvärdering eller egenkontroll behöver vara ett centralt inslag i en strategi för 

kvalitetsarbete. Det är av stor betydelse att det arbete som utförs, på alla nivåer i organisationen granskas 

och värderas, så att incitament skapas för att förändra och förbättra, menar han.  

 

Av omkring en tredjedel av respondenterna framkommer inte något tydligt fokus vare sig mot det 

framåtblickande eller tillbakablickande uppdraget vilket innebär att en tredje variant av uppdrag har växt 

fram, befattningen som har ett fokus på båda. 

  

Sammanfattande analys av SAS-befattningens fokus i kvalitetskedjan 

De delar av kvalitetskedjan som befattningen har sitt fokus är i kvalitet i process, kvalitet i slutprestation 

och kvalitet i eftergranskning. I de övriga delarna har inte uppdrag framkommit med någon tydlighet. Tre 

olika varianter av SAS befattningar har växt fram, en som i huvudsak har ett framåtblickande uppdrag, på 

det som ska ske medan den andra i huvudsak har ett tillbakablickande uppdrag på det som skett samt en 

tredje variant som har i uppdrag att ha fokus på båda. Detta har framkommit i både enkätundersökningen, 

gruppintervjun, observationen och dokumentstudien. Det är främst de med SAS som tjänstetitel som har ett 

huvudsakligt uppdrag i det framåtblickande medan de med TÖS som tjänstetitel som har ett huvudsakligt 

uppdrag i det tillbakablickande. Omkring en tredjedel av respondenterna återfinns i båda perspektiven 

oavsett tjänstetitel och organisationstillhörighet. Det finns argument för båda delarna vilket kan vara en 

orsak till att det ser olika ut, vilket kan beror på vilken teorigrund som organisationen tar sin utgångspunkt 

i eller vilka behov organisationen uppfattar att de har vid inrättandet av befattningen. SAS-befattningen 

arbetar i liten omfattning med resultaten av kvalitetsarbetet. Uppdraget har större fokus på att arbeta med 

processer och slutprestation samt eftergranskning i kvalitetskedjan.  

 

Det går inte att utläsa av kompetenskraven på SAS-befattningen vilket huvudsakligt fokus uppdraget ska 

ha utan det är genom den sammantagna empirin som beskrivningen växt fram. En mångfald av 

kompetenser visar sig behövas för att arbeta med dessa olika områden, de formella kompetenskrav som 

framkommit är högskoleutbildning i social omsorg eller socionom eller likvärdig högskoleutbildning. 

Efterfrågan av kompetens på avancerad utbildningsnivå framkommer endast hos en respondent. Den reella 

kompetensen som efterfrågas omfattas av flerårig erfarenheten av verksamhetsområdet, att vara kunnig i 

gällande lagstiftning, ha erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete samt kvalificerat 

utredningsarbete.  
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7.2.2 För vilka intressenter är SAS-befattningen ämnad 

 

”Kvalitet kan inte enbart ses ur klienten/brukarens synvinkel utan bör även bedömas ur ett personal-, 

lednings- och medborgarperspektiv” (Thunved 2012) samt att medborgarna som intressent är överordnad 

de andra intressegrupperna (eget tillägg, 5.2). 

 

Ovan citat återfinns så tidigt som i förarbetena till socialtjänstlagen (Prop. 1996/97 124 s. 51ff) och 

Thunved (s. 74 2012) menar att kvalitetsarbetet inte bara ska ses ur brukarens aspekter utan bör också 

bedömas ur både personal, lednings- och medborgarperspektiv. För att analysera det insamlade materialet 

utifrån denna värdekomponent har Thunved (2012) med mitt eget tillägg använts. För att ytterligare kunna 

förstå och beskriva SAS-befattningens uppdrag analyseras vilka intressenter SAS-befattningen är ämnad 

för. Analysen görs utifrån varje intressegrupp och i samband med det förs ett teoretiskt resonemang kring 

SAS-uppdraget i förhållande till intressegrupp. 

 

Brukarna 

De direkta uppdrag som SAS har för brukaren som intressent  och som omnämns av respondenterna är 

utredningar av missförhållande enligt Lex Sarah, klagomål och brukarutvärderingar genomförs. 

Utredningarna kan innebära att SAS möter den enskilde och eller dennes företrädare vilket direkt kan 

påverka den inre kvalitén för denna intressent. Det skulle för brukaren kunna innebära trygghet i att ha en 

opartisk person att vända sig till och som kan bevaka den enskildes rätt, en demokratins väktare. Kjellberg 

(2012) menar att forskningen visar att klagomålen har en begränsad betydelse vad det gäller förbättringar 

av omsorgen för brukaren och att även lex Sarah har liten betydelse ur ett brukarperspektiv för den som är 

drabbad av missförhållande. Av Kjellbergs forskning framkommer inte att någon särskild funktion har 

förbättrat eller skapat förutsättningar för att klagomåls- och lex Sarah utredningar påverkat kvalitén för 

brukaren. Genom arbetet med att utveckla det sociala innehållet i verksamheten kan brukarens vardag i 

form av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet utvecklas, d.v.s. genom att stärka känslan av 

sammanhang (Antonovsky 2005).  

 

Denna studie visar att SAS-uppdraget omfattas av att påverka kvalitén för brukaren genom indirekt 

inverkan. Genom kvalitet i arbetsprocesser och i slutprestation ska SAS skapa förutsättningar som ska leda 

till kvalitet i det sociala arbetets kontext mellan socialarbetaren/omsorgspersonalen och brukaren uppnås. 

Uppdraget ska skapa ett indirekt värde för att nå upp till förväntningar och behov hos brukaren. Att arbeta 

med socialt förändrings- och utvecklingsarbete, att ta fram och implementera kvalitetsgarantier samt att 

genomföra brukarundersökningar kan omfatta ett värdeskapande arbete på ett indirekt plan för att på sikt 

nå upp till förväntningar och behov hos brukaren. Andra delar i uppdraget som kan innebära 

kvalitetsförbättringar är uppföljning, tillsyn och kontroll av verksamheten.  

 

Nordström & Thunved (2001) menar å ena sidan att egenutvärdering bör utgöra ett centralt inslag i arbetet 

på grund av den begränsade ekonomin inom den offentliga sektorn och att kvalitetsarbete måste ske på alla 

nivåer i organisationen. Uppföljning och utvärdering är angeläget för att ge en röst till brukarna som får del 

av insatserna och till vars nytta den goda kvaliteten främst är avsedd för (Nordström & Thunved 2001). Å 

andra sidan menar Deming (Bergman & Klefsjö s.215 2002) att kontroll och granskning inte leder till 

någon kvalitetsförbättring då det är försent eftersom felen redan har uppstått. Detta resonemang tyder på 

att tillsyn och kontroll inte behöver innebära förbättringar för brukaren utan snarare kvalitetsförbättringar 

av systemet. Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) bygger all kvalitetsutveckling på att varje organisation 

måste skapa något värde för någon människa, att det ska vara till nytta eller vara önskvärd för brukaren 

samt att någon form av aktivitet behöver utföras som kan resultera i detta värde. Dessa aktiviteter måste 

baseras på resurser som utförs direkt i mötet eller indirekt genom processer av olika slag. Flera 

respondenter beskriver att det grundläggande uppdraget handlar om att förbättra möteskunnandet, hos 

personalen i organisationen vilket är en värdegrundsfråga i det sociala omsorgsarbetet. Detta kan tolkas 

som att SAS-befattningens uppdrag omfattas av att arbeta med att implementera ett relationistiskt 

socialpedagogiskt förhållningssätt i organisationen. Förhållningssättet innebär att relationen mellan 
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omsorgstagare och personalen är det främsta arbetsredskapet och det syftar till att försöka hjälpa den 

enskilde i att bevara, utveckla, förändra, skapa livsstrategier för och i olika livssituationer (Blomdahl Frej, 

Eriksson s. 21 1998).  

 

Medborgarna  

I medborgarens intresse ligger bland annat att lagstiftningens intentioner och de kommunala målen 

uppfylls. Den offentliga sektorn finansieras också genom skattemedel från medborgarna som gör det 

betydelsefullt att få bästa möjliga kvalitet på den verksamhet som bedrivs och att skattemedlen används på 

ett effektivt sätt. Medborgare är långt ifrån alltid brukare av en tjänst men kan ha ett intresse av att 

tjänsterna finns om och när det skulle bli aktuellt. Genom att det finns en rättsäkerhet, en trovärdighet till 

systemet och att vården och servicen är lättillgänglig (prop. 1996/1997:124) skapas förutsättningar för att 

medborgaren ska känna sig trygga i att stöd, service och omsorg finns om och när behov finns. Uppdraget 

som SAS omfattas av att bevaka att kvalitén utvecklas enligt såväl respondenterna som definitionerna av 

uppdraget men det framkommer inte med någon tydlighet i vad det är SAS konkret gör i detta avseende. I 

denna intressentgrupp kan SAS också ha ett symboliskt värde som signalerar att det finns en bevakade 

blick att den enskilde får det sociala stöd och insatser som denne har rätt till och att det sker på ett 

rättsäkert, tryggt och respektfullt sätt. Flera av SAS-befattningarna beskrev uppdraget som en symbolisk 

betydelse. 

 

 

Politiken 

Westlund (2012) menar att utvecklingen gått mot att uppfatta kvalitet som något vi skapar interaktivt 

tillsammans med medborgaren och att kvalitet bestäms och definieras av medborgaren. Genom den 

representativa demokratin är politikerna folkvalda och således också medborgare. Genom den politiska 

ledningen beslutas mål, de ekonomiska ramarna och prioriteringarna för verksamheten, som nämnderna 

och ansvariga tjänstemän har till uppdrag att leva upp till. SAS-uppdraget har som uppgift att bevaka och 

utveckla kvalitén på en övergripande nivå vilket handlar om att bidra till att skapa förutsättningar för 

verksamheten att nå politiskt uppsatta mål för kvalitén, leva upp till lagstiftningens intentioner och ge stöd 

till organisationen i detta uppdrag. Genom att följa upp och utvärdera verksamheten får politikerna 

underlag till att jämföra kvalitén mellan kommunens egna verksamheter och mellan andra organisationer 

som ska kunna leda till att fatta nya beslut om mål och prioriteringar. Det är också ett sätt för politiken att 

få kunskap om hur verksamheten bedrivs och om målen uppfylls för medborgarna. I SAS-uppdraget ligger 

en redovisningsskyldighet om de fel och brister som finns men också om de mål som nås alternativt inte 

nås i verksamheten. 

 

 

Personal  

En del i uppdraget som framkommer i resultatet är att SAS-befattningen har till uppdrag att utbilda i social 

dokumentation och att implementera nya arbetsmetoder. Detta arbete är en del i ledningens ansvar för en 

god arbetsmiljö samt för att skapa förutsättningar för personalen att utföra ett professionellt arbete i mötet 

med brukaren. Deming (Bergman & Klefsjö s.215 2002) menar att ett arbetsintegrerat, enhetligt lärande i 

organisationen där ledningen förstår företagets verksamhet och att det finns ett effektivt 

utbildningsprogram för nyanställda är mycket angeläget för att utvecklas och bli bättre som utvecklar 

kvalitén i verksamheten.  

 

Ledning  

Ledningens fokus ska ligga på processer och inte på resultat och uppgiften för ledningen är inte styrning 

utan ledarskap. Ledarskapet ska söka efter hur kvaliteten ska förbättras och hur det ska implementeras 

samt på att söka efter fel i systemet och inte på de anställda menar Deming (Bergman & Klefsjö s. 215 

2002). Allra tydligast är SAS-befattningens uppdrag i att ge stöd till ledningen i arbetet med att bevaka, 

säkra och utveckla kvalitén. Till ledningens uppgift hör ansvar i att leva upp till lagfästa mål och 

förordningar, att verksamheten är effektiv och att personalen har rätt förutsättningar i sitt arbete (Westlund 
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& Edvardsson 1998). SAS-befattningen har i uppdrag att vara ett stöd för chefer i detta kvalitetsarbete, att 

omvärldsbevaka, driva socialt förändringsarbete, upprätta ledningssystem för kvalitet samt att följa upp, 

kontrollera och granska verksamheten. Detta tyder på att ledningen är en viktig intressent som SAS-

befattningen är ämnad för.  

 
Sammanfattande analys av vilken intressent SAS-befattningen är ämnad för  

I genomförd analys går att finna att SAS-befattningen är ämnad för samtliga intressenter såväl 

medborgare, politiker, brukare, personal som ledning vilket både Thunved (2012) och Edvardsson (2000) 

anser avgörande för att nå totalkvalitet. Det framkommer att uppdraget omfattas av ett indirekt 

kvalitetsarbete genom att arbeta med stödprocesser för att skapa förutsättningar för kärnprocesserna vilket 

tolkas som att SAS är en huvudsaklig resurs för ledningen att nå politiska mål och efterleva lagstiftningen. 

Av uppdraget framgår inte med någon tydlighet att befattningen arbetar interaktivt med medborgaren eller 

brukarna för att uppnå god kvalitet vilket Westlund (2012) framhåller utan befattningen är i huvudsak ett 

stöd för ledningen och den kommunala politiken  i att bevaka, utveckla och säkerställa god kvalitet.  

 
7.2.3 Sammanfattning av analys 

Nedan presenteras ett teoretiskt bidrag i form av en matrismodell, inspirerad av Edvardsson (Westlund & 

Edvardsson 1998). Modellen har växt fram genom de teorietiska perspektiven och analysen av resultatet. 

Den är tänkt ge stöd för reflektion kring frågan om var i kvalitetskedjan SAS har sitt huvudsakliga uppdrag 

i förhållande till för vilken intressent som befattningen är ämnad för. Matrisen ska läsas både vertikalt och 

horisontellt. Då det framkommer av studien att befattningen har uppdrag i flera delar av kvalitetskedjan 

samt är ämnad för flera intressenter skulle många kryss kunna fyllas i. Jag har dock valt att kryssa i de 

delar som enligt denna studie visar vad SAS-befattningens innehåll i uppdraget tydligast omfattas av. 

 

I rutan process/ledning omfattas exempelvis uppdrag som att bygga ledningssystem för kvalitet, planering 

för utbildning och för implementering av arbetssätt och metoder samt att bygga strukturer. I rutan 

slutprestation/brukare omfattas uppdrag som lex Sarah, klagomål, brukarundersökningar. I rutan 

slutprestation/personal omfattas uppdrag som utbildning och metodutveckling och i rutan 

slutprestation/ledning omfattas uppdrag som handledning, stöd och att driva förändringsarbete. I rutan 

eftergranskning/ledning finns exempel uppdrag som att kontrollera att ledningen lever upp till 

kvalitetskraven utifrån lagar, föreskrifter och mål för verksamheten. Politiken/process och 

politiken/eftergranskning omfattas av uppdrag som att arbeta utifrån uppsatta mål och lagstifningens 

intentioner samt att följa upp och utvärdera att verksamheten lever upp till kvalitetskraven. Utifrån 

medborgarens som intressent kan jag inte se att SAS-befattningen har något tydligt uppdrag utan det som 

framkommer i studien är det symboliska värdet att ut emot medborgarna ha en befattning som ansvarar för 

att bevaka och utveckla det sociala innehållet inom socialtjänstens verksamhet. 

 
 

För vem & var i 
kvalitetskedjan 

Brukare Personal Ledning Politiken Medborgare 

Process   X X  

Slutprestation X X X   

Utfall      

Eftergranskning   X X  

Utvärdering       

Metautvärdering      
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8 RESULTATDISKUSSION 
 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur SAS-befattningen kan beskrivas utifrån ett kvalitetsperspektiv 

och hur mer konkret befattningen ser ut samt hur spridningen av SAS-befattningen ser ut utifrån de SAS-

befattningar som jag kunnat finna i denna studien. 

 

Av studien framkommer att SAS inte är en homogen grupp genom att funktionen omfattas av olika 

uppdrag men också olika fokus på kvalitetsuppdraget. Befattningen är utformad utifrån olika 

utgångspunkter och behov i den organisation den verkar. Av respondenterna, oavsett kommun, 

organisation och tjänstetitel, framkommer flera arbetsuppgifter som är lika, exempelvis utredningar och 

anmälningar av Lex Sarah. Men varje kommun/organisation har formulerat fram sin idé i varierande grad 

om SAS-befattningens uppdrag utifrån den kontext de befinner sig i samt formulerat egna beskrivningar 

och motiv för befattningen. Det stämmer med den teoribildning som framkommer i Johanssons (s.26 2011) 

resonemang kring idéers översättning. Hon beskriver att när en idé tar form och när den reser i väg så 

frikopplas den från sin ursprungliga kontext. Andersson (2011) bygger på liknande resonemang i sin 

avhandling och som i sin teoribildning beskriver det som translation vilket innebär att implementera nya 

idéer på sitt eget sätt. Detta kan innebära att man har inspirerats av andra kommuner som tillsatt SAS-

befattningen men att man sedan har anpassat funktionen till den egna organisationens behov i den rådande 

situationen. Det har dock varit svårt att konkret beskriva SAS-befattningen, vad den egentligen gör  och 

hur det går till. För att få svar på detta hade en nyanserad beskrivning av innehållet i uppdraget behövts. 

 

Uppdraget verkar i huvudsak i tre delar av kvalitetskedjan, kvalitet i process, kvalitet i slutprestation och 

kvalitet i eftergranskning. Endast några beskrivningar visar på att uppdraget omfattas av att arbeta med 

resultat, exempel på det är återföring till verksamheten de utredningsresultat som framkommit vid 

missförhållanden enligt Lex Sarah. Någon utvärdering av metoder och arbetssätt som används i 

organisationen eller av SAS omfattas inte av SAS-uppdraget utifrån respondenternas beskrivning. Tre 

olika SAS befattningar har växt fram, en med ett framåtblickande fokus, den andra med ett 

tillbakablickande fokus samt en tredje variant som omfattas av båda. I Socialstyrelsens (2010) och 

Carlsson och Nilssons (2009) definiering av socialt ansvarig samordnare framgår ett framåtblickande 

perspektiv i uppdraget. Denna studie visar att befattningen utgör en resurs i det indirekta arbetet med 

kvalitén, för att skapa förutsättningar så att personal och ledning ska kunna uppnå god kvalitet för dem 

verksamheten är till för, dvs. brukaren. SAS-befattningen har visat sig ha ett övergripande kvalitetsuppdrag 

i ledningsfunktionen genom att skapa förutsättningar för organisationen att leva upp till gällande 

lagstiftning, föreskrifter och framtagna politiska mål. Den omfattas också av ett utredande uppdrag som 

ska ge organisationen stöd i att hitta systemfel och att rätta till dem så att inte allvarliga missförhållanden 

upprepas. 

 

Införandet av en kvalitetsbefattning som bevakar och utvecklar socialtjänstens verksamhet kan vara ett sätt  

att prioritera och synliggöra kvalitetsfrågorna och att dessa kommer upp på agendan. Då befattningen i 

denna studie pekar mot att i huvudsak vara ett stöd för ledningen i att leva upp till kvalitetskraven 

gentemot lagar, föreskrifter och politiska mål, är befattning endast en dimension av verksamhetens 

kvalitetssäkring och utveckling. Thunved (2012) menar dock att ledningen är en viktig intressent som 

ansvarar för kvalitén i verksamhetens alla delar och för att personalen ska ha förutsättningar att göra ett 

professionellt arbete och ha en god arbetsmiljö. Utifrån detta resonemang kan SAS-befattningen vara ett 

viktig funktion men kvalitetsarbete låter sig inte utföras av en funktion. I denna studie framkommer att 

SAS är stöd och ett komplement i processen för ledningen och medarbetarna i organisationen i att leva upp 

till en god kvalitet för de som omfattas av socialtjänstens insatser, d.v.s brukarna. Lagrosen och Lagrosen 

(2009) menar att kvalitetsarbete ytterst handlar om att förbättra resultatet, det slutliga utfallet för den som 

använder sig av tjänsten och frågan är på vilket sätt SAS-befattningen bidrar till att förbättrar kvalitén för 

brukaren. En del av SAS uppdrag är att utreda klagomål och missförhållande enligt lex Sarah men enligt 

Kjellbergs (2012) avhandling framkommer att utredningarna inte visat sig förbättra brukarens upplevelse 
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av kvalitetsförbättring. Brukaren märkte inte av någon förändring utan den förbättring som sker är 

kommunikationen mellan personalen samt den sociala dokumentationen. Frågan är då vad SAS-

befattningen skulle kunna bidra med för att sätta ett större fokus på brukarperspektivet och den enskildes 

upplevelser. Kan det vara så att det största fokuset i uppdraget blir på administrativa förbättringar? En fara 

med att en befattning av detta slag skapas kan vara att ledningsfunktionerna förlitar sig på att SAS har 

kontroll över att kvalitén efterlevs, att det endast blir en funktion som ska stå som symbol och ansvarig för 

att bevaka och kvalitetsutveckla?  

 

Metoddiskussion  

För att ta reda på de bakomliggande orsakerna till SAS-befattningens inrättande hade intervjuer med 

ansvariga tjänstemän och politiker behövt genomföras. Det har inte gått att få fram något tydligt svar kring 

orsaken utan flertalet av respondenterna svarar vad de tror att orsakerna kan vara, en annan metod behövs. 

Då flera av respondenterna också var nya i sin funktion och flera befattningar var nyinrättade kan resultatet 

se annorlunda ut om studien genomförs längre fram i tiden. Det har varit svårt att hitta personer med SAS-

befattningar vilket har gjort att datainsamlingen varit tidskrävande. Det har inte gått att finna något stöd via 

fackliga organisationer för att hitta denna funktion, ej heller med stöd av socialstyrelsen, där av detta 

arbetssätt. Orsaken kan vara att det är ett relativt nytt fenomen inom socialtjänsten. Det har varit ett bra 

arbetssätt att använda flera olika datainsamlingsmetoder för att få en bredare och djupare beskrivning av 

befattningen eftersom antalet med denna funktion är begränsad och tämligen ny. 

 

Från början hade jag en tanke att genomföra djupintervjuer med förvaltningschefer från kommuner som 

inrättat SAS-befattningar, det har inte genomförts då studien hade blivit alldeles för omfattande tidsmässigt 

samt att studien ska inrymmas i en magisteruppsats. Det hade dock varit intressant att få möjlighet att 

fördjupa mig i förvaltningschefers syn på befattningens uppdrag, bakomliggande orsaker med inrättandet 

samt vilka tänkta effekter SAS-befattningens uppdrag kan ge på kvalitén, men det kan var ett uppslag för 

en fortsatt studie. Vid genomgång av enkäterna visade det sig att frågeställningar kring kompetenskrav på 

befattningen och innehåll i befattningsbeskrivning inte blivit besvarade i tillräcklig omfattning vilket 

gjorde att nya kontakter togs med flera av respondenterna. Dessa frågor var inte lämpliga för 

enkätundersökning vid en konferens. De som svarat på enkäten via e-post har kunna beskriva 

kompetenskraven och befattningsbeskrivning eftersom de haft tillgång till materialet.   
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9 SLUTDISKUSSION 
 

Studien visar att SAS är direkt underställd förvaltningschefen i socialtjänstens verksamhet. Det kan 

innebära svårigheter att förhålla sig kritiskt vid kvalitetsbrister, funktionen kan bli en ”fånge” genom en 

samförståndskultur i ledningen, vem tjänar SAS då? Alvesson och Deetz (s. 40 2007) ställer sig frågan om 

hur kritisk man kan vara om man ingår i etablissemanget. De kommuner som valt att friställa denna 

funktion från verksamheten och organiserat den under en kanslienhet, vilka eventuella effekter och 

bieffekter kan det ha? Om uppdraget har ett tillbakablickande fokus med att granska och kontrollera kan 

det vara av betydelse att friställa funktionen från verksamheten, likaså vid utredningar av klagomål och 

missförhållande. Men om uppdraget i huvudsak har ett framåtblickande fokus kan det vara betydelsefullt 

att funktionen finns nära organisationen för att kunna bedriva socialt förändringsarbete och vara ett stöd i 

det arbetet. Med detta resonemang kan det finnas ett värde i att organisationen bestämmer sig för vilket 

fokus befattningen ska ha för att på bästa sätt bevaka och utveckla kvalitén inom socialtjänsten. 

 

Respondenternas beskrivning av för och nackdelar med uppdraget 

Enkätstudien innehåller respondenternas upplevelser av för och nackdelar av SAS-befattningens 

kvalitetsuppdrag. Flera menar att funktionen tenderar att innehålla många områden, att det är gigantiskt, 

vilket gör att den lätt ”äts upp” av allt för många uppgifter. En respondent beskriver att ”i en liten kommun 

kan det bli spretigt och uppdraget kan innehålla allt mellan himmel och jord”. Kan det tyda på att det 

finns ett uppdämt behov av att arbeta med kvalitetsfrågor och att området är eftersatt? Kan det ha att göra 

med att ledningen inte riktigt vet hur befattningen ska utformas? Flera respondenter menar att funktionen 

är viktig då det behövs tydligare fokus på kvalitetsfrågor inom socialtjänstens område, då de sociala 

frågorna annars lätt glöms bort. Genom denna funktion viktas de sociala frågorna mot hälso- och 

sjukvårdsfrågorna vilket gör att det blir en bättre balans och verksamheten får ett helhetsperspektiv kring 

brukaren. Flera respondenter anser att befattningen bör lagstadgas, som MAS-befattningen som har till 

uppdrag att bevaka kommunens hälso- och sjukvård, då uppdraget skulle få större legitimitet och bli 

tydligare.  

 

Upptäckter  

De formella kompetenskraven är entydiga, arbetsgivaren efterfrågar social omsorg eller 

socionomutbildning eller likvärdig utbildning. Flera kommuner har inte ställt några kompetenskrav och det 

saknas en tydlighet i omfattning och innehåll i uppdraget. Upptäckter som gjorts under studien är att 

utbildning på avancerad nivå inte efterfrågas och det finns inte någon utbildning att tillgå för denna 

kvalitetsbefattning inom socialtjänsten. Utbildning som erbjuds är värdegrundsutbildning på 7,5 

högskolepoäng som startade under 2012 och som socialstyrelsen är initiativtagare till. Utvärderingskurser 

är en annan utbildning som erbjuds på avancerad nivå. Jag vill därför bidra med några idéer till 

utbildningar inom socialt arbete på avancerad nivå, utbildning i att bedriva socialt förändringsarbete, 

empowerment, kvalitetskurser, i regelsystemet, avancerad utredningsmetodik, samt utbildning i pedagogik 

inom socialt arbete. Min uppfattning är att behovet är stort med tanke på omfattning och innehåll i 

uppdraget. 

 

Vad kan framtiden visa?  

Då kraven ökar på att kvalitén i socialtjänsten ska säkerställas tror jag att denna befattning är här för att 

stanna. Det har kommit till min kännedom att ytterligare tre kommuner har tillsatt en SAS under första 

kvartalet av år 2013. Befattningen kan komma att förändras då fokus på att införa en evidensbaserad 

praktik inom socialtjänst är prioriterat, vilket kan innebära att arbeta med att söka efter bästa tillgänglig 

kunskap, implementera och utvärdera för att kvalitetsutveckla och säkra socialtjänsten. Regeringen har 

också beslutat om en ny tillstånds- och tillsynsmyndighet, inspektionen för vård och omsorg (Ds 2012:20) 

där tillsynsuppgifterna gällande vård och omsorg överlämnas från socialstyrelsen. Vad det kommer att 

innebära för socialtjänsten och kvalitetsarbetet är en öppen fråga. Själv tror jag inte att det dröjer så lång 

tid till att det finns ett lagkrav på att inrätta en SAS-befattning som har till uppdrag att bevaka och utveckla 
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kvalitén inom socialtjänstens verksamhet. Det skulle kunna innebära att uppdraget legitimeras. Frågan är 

då vilka kompetenskrav som kan bli aktuella för en socialt ansvarig samordnare. 

9.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

När jag sökt efter aktuell forskning har det visat sig att området är tämligen outforskat, så även i studier 

som omfattar SAS-befattningens uppdrag i kvalitetsarbetet. Kjellberg (2012) ger exempel på att forskning 

inom klagomål i den svenska äldreomsorgen är begränsad och att det inte finns någon forskning om Lex 

Sarah. Det är därför värdefullt att tillämpa resultaten av den forskning som finns men också uppmuntra till 

forskning kring det sociala arbetets effekter ur ett brukarperspektiv. En intressant fortsättning av denna 

studie är att utvärdera vilka eventuella effekter av kvalitén SAS kan ge ur ett brukarperspektiv.   
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10  SAMMANFATTNING 
 

Magisteruppsatsen handlar om kvalitetsutveckling inom socialtjänsten med utgångspunkt från 

kommunernas praktiska tillämpning. Studien belyser detta allmänna problem genom att studera ett särskilt 

fall, nämligen socialt ansvarig samordnare och som förkortas SAS. Av studien har flera olika tjänstetitlar 

framkommit vilket gör att jag valt att använda SAS-befattning som ett samlingsbegrepp. Den verkar främst 

inom kommunernas socialtjänst och har till uppgift att ansvara för kvalitetsarbetet med socialt innehåll 

utifrån socialtjänstlagen, (SoL) lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 

speciallagstiftningarna lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om vård av unga (LVU). 

Befattningen är oftast organiserad direkt under förvaltningschefen/verksamhetschef i stabsfunktion. Några 

är organiserade på kommunledningsnivå och ett par SAS-befattningar finns inom privata omsorgsföretag. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur SAS-befattningen kan beskrivas utifrån ett kvalitetsperspektiv 

och hur mer konkret befattningen ser ut. Studien har också kartlagt befattningens spridning och 

organisering av de som gått att finna. För att beskriva detta fall har två analytiska modeller utvecklas. En är 

baserad på värdekomponenterna, vilken intressegrupp SAS är ämnad för och den andra är baserad på 

beskaffenhetskomponenterna, var i kvalitetskedjan SAS i huvudsak har sitt fokus i uppdraget. Två 

datainsamlingsmetoder har använts, dokument- och frågemetoden.  

 

Resultatet visar att det övergripande uppdraget omfattas av att bevaka, säkra och utveckla kvalitén inom 

socialtjänsten. SAS har uppdrag flera delar av kvalitetskedjan, vilket innebär att arbeta med kvalitet i 

process, slutprestation och eftergranskning. Uppgifter som framkommer som gemensamt för befattningen 

är arbetet med att ta fram ledningssystemet för kvalitet, utreda klagomål, synpunkter och lex Sarah, utbilda 

i social dokumentation, implementera metoder och förhållnings- och arbetssätt samt fungera som en 

stödjande funktion, främst för chefer men också myndighetshandläggare i organisationen. SAS-

befattningen är inte en homogen grupp utan den är utformad utifrån olika utgångspunkter och behov i den 

kontext den verkar. Likheterna i uppdraget, oavsett kommun, organisation och tjänstetitel är stora men 

fokuset i kvalitetsuppdraget ser olika ut. Tre olika SAS-befattningar har växt fram, ett framåtblickande 

fokus, ett tillbakablickande fokus samt en tredje variant som omfattas av båda. I genomförd analys går att 

finna att SAS-befattningen är ämnad för samtliga intressenter såväl medborgare, politiker, brukare, 

personal som ledning men har tydligast fokus på ledningen. Uppdraget omfattas i huvudsak av ett indirekt 

kvalitetsarbete i ledningsfunktion för att skapa förutsättningar att nå politiska mål och följa lagstiftningen. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 
Enkätundersökning kring uppdraget som SAS 
 
Jag heter Anneli Harnegård och har sedan 2006 arbetat som socialt ansvarig samordnare, SAS. 
Just nu skriver jag en magisteruppsats inom socialt arbete vid institutionen för socialt arbete vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen handlar om denna ”nya” befattning, SAS, som växt fram 
inom landets socialtjänst. Enkäten riktar sig till dig som har en sådan befattning. 
Syftet med denna enkät är att ta reda på tankarna bakom befattningen, dvs. hur den har 
uppstått, vad uppdraget syftar till och har för fokus samt vilka förväntade effekter det kan finnas. 
Syftet är också att göra en nulägesbeskrivning/kartläggning av befattningens omfattning. 
 
Enkätstudien är en del i min uppsats. Med hjälp av svaren i denna enkät kommer jag att göra en 
sammanställning och karläggning över befattningen, dess omfattning, syfte och innehåll (jag 
kommer eventuellt att behöva komplettera med frågor, men då hör jag av mig om det går bra). 
Därefter kommer jag att kontakta ett par kommuner för att fördjupa mig i deras beskrivning av 
tjänstens tillkomst, syfte och eventuella effekter. Resultatet av denna studie skulle jag vilja 
presentera vid nästkommande nätverksträff under 2013. 
 
Del A i enkäten är faktafrågor som kommer att ingå i kartläggningen. Denna del av enkäten är 
offentlig vilket innebär att det går att utläsa ditt svar för kommunen du representerar. 
 
Del B i enkäten innehåller frågor som handlar om din beskrivning och bild av befattningen. 
Denna del kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte går att utläsa av 
redovisningen vem som svarat vad. 
 
Deltagandet i denna studie bygger helt på frivillighet. Du kan när som helst avsluta din 
medverkan utan att motivera orsaken. 
Jag önskar att få in ditt svar under nätverksträffen. Om du inte har möjlighet till att svara just nu 
är du välkommen att skicka ditt svar senast den 5 oktober. Ring eller e-posta mig gärna om du 
har funderingar eller vill delge mig något. 
 
Tack för Din hjälp! 
Anneli  
 
Telefon: 070-308 93 29, 0478 421 81 Handledare 
anneli.harnegard@alvesta.se   Professor emeritus  
Linnégatan 27   Evert Vedung 
360 51 Hovmanorp   evert.vedung@lnu.se 
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning om befattningen som SAS 
 
 
__________________________________________________________ 

Ditt namn  Telefonnummer  E-post 

 

 

DEL A 

 

1. I Alvesta där jag arbetar heter denna befattning (tjänst), socialt ansvarig samordnare och 

förkortas SAS. Vad heter befattningen du innehar och hur förkortas den? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

2.  a) Vilket år infördes befattningen i din kommun? 

b) När började du arbeta som SAS i din kommun? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

3. a) Hur stor tjänstgöring har du i procent av heltid som SAS? 

b) Om befattningen är en del i en annan tjänst, vilken annan tjänst i så fall?  

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

4. Vilken kommun arbetar du i? 

 

__________________________________________________________ 

 

 

5. Vilken nämnd är befattningen knuten till? 

 

__________________________________________________________ 
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6. Vad är namnet på förvaltningen som befattningen knuten till? 

 

__________________________________________________________ 

 

 

7. Vilka områden inom socialtjänsten omfattas uppdraget av?  (T.ex. IFO, LSS, Äldre) 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

8.  Var är befattningen placerad i organisationen? 

(T.ex. direkt underställd förvaltningschef, direkt underställd verksamhetschef, i staben, etc.) 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

9. Finns en officiell beskrivning av befattningen? (Tex. platsannons, beslut)  

 JA  NEJ   VET EJ 

 

Om JA, var kan jag hitta den och kan du ge exempel på innehåll i befattningsbeskrivningen?  

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

10.  Finns kompetenskrav/kompetensprofil ställd på befattningen? 

 

JA  NEJ  VET EJ 

 

Om JA, var kan jag hitta den och kan du ge exempel på kompetenskrav 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Övriga frågor 

 

11. Känner du till någon kommun som har en SAS, men som inte deltar här idag?  

  

 

Kommun    Kontaktperson 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

12.  Om jag skulle kontakta din kommun för att få mer information eller ta del av dokument, vem 

kan jag då kontakta? 

  

 

Namn  Befattning  Telefonnummer 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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DEL B 

 

13.  Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

14. Vilken erfarenhetsbakgrund har du? (T.ex. Myndighetsutövare, chef) 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

15.  Känner du till de bakomliggande diskussionerna till att 

befattningen har inrättats kommunen? Kan du ge exempel på argument? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________ 

 

 

16. Hur skulle du beskriva det huvudsakliga syftet med befattningen? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

17.  Hur skulle du beskriva ditt huvudsakliga uppdrag i dagsläget? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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18. Kan du ge ytterligare exempel på arbetsuppgifter du har? 

a) Ofta 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

b) Sällan 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

19. Vad kan du se för fördelar med befattningen? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

20. Vad kan du se för nackdelar med befattningen? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Tack för din hjälp! 

Anneli  
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Bilaga 3  

 

Gruppintervjufråga 
 

Frågan bygger på de iakttagelser som gjordes vid SAS-konferensen 2012 samt vid genomläsning av 

enkätsvaren från de respondenter som deltog på konferensen. Mina iakttagelser har lett fram till två olika 

varianter av SAS-befattningar, en med ett framåtblickande fokus, på vad som ska ske och en variant med 

ett tillbakablickande fokus, på det som skett. Detta blev grunden till gruppintervjun. 

 

Vilket fokus på kvalitetsuppdraget ser ni att SAS-befattningen har och vilka tänka effekter kan det ge på 

kvalitetsarbetet?  
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Bilaga 4  

 

Platsannonser 
 

Höörs kommun SAS  
Ansvarar för att kvalitet och säkerhet upprätthålls inom social sektorns ansvarsområden, det vill säga 

äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom individ och familjeomsorgen. 

SAS ansvar för att utarbeta riktlinjer och rutiner för det sociala omsorgsarbetet. Praktiskt innebär det att 

SAS bland annat arbetar med – att utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner – att följa upp avvikelser 

och allvarliga missförhållande i omsorgen av medborgare som är berättigade och erhåller insatser av social 

sektor i Höör – verksamhetstillsyn – rutiner och dokumentation.  

(Socialt ansvarig socionom (2011), www.hoor.se/sv/OmsorgVardStod/SAS--Socialt-ansvarig-socionom) 

 

Örebro kommun SAS 
Söker en SAS som kan bevaka rättsläget på ett nationellt plan och omvärldsbevaka, både gällande 

rättspraxis, forskningsrapporter och evidensbaserad praktik. Uppdraget omfattar även att säkerställa att den 

enskildes rättigheter och möjlighet till inflytande sätts i främsta rummet. SAS:en är sakkunnig och bevakar 

den enskildes perspektiv gentemot verksamheten. Konkret innebär det en genomlysning av rutiner och 

riktlinjer, handböcker utifrån gällande lagar och föreskrifter samt framtagande av nya riktlinjer och rutiner 

samt uppdatera verksamheten om förändringar, dvs. lagarm rättspraxis och kvalitet och ledningssystem. 

Uppdraget kan även innefatta utredning av Lex Sarah ärenden och klagomål på interna och externa 

utförare där det bedöms att en oberoende part är nödvändig.  

 Bevaka rättsläget och omvärldsbevaka 

 Utveckla och förtydliga SAS-funktionen 

 Sakkunnig inom det sociala området 

 Arbeta med rutiner, riktlinjer och handböcker 

 Ingå i team för uppföljning och delta i arbetsgrupper 

 Utreda allvarliga klagomål och missförhållanden 

 Utredningsuppdrag inom det sociala området 

(Socialt ansvarig samordnare till vård och stöd, Ref.nr Vö 331/2011) 

Norrköpings kommun SAS 

”Vi söker en programsekreterare som kommer att fungera som en socialt ansvarig samordnare. Rollen 

omfattar ett övergripande ansvar med fokus på det sociala innehållet i den kommunala omsorgen om äldre 

och personer med funktionsnedsättning. Som programsekreterare ingår det att stödja verksamhetens chefer 

i deras arbete med att utveckla och tydliggöra verksamhetens sociala innehåll och olika former av 

aktiviteter. För att bidra till att en god och säker social dokumentation säkerställs kommer du att ansvara 

för utformning av övergripande riktlinjer och rutiner samt granskning av social dokumentation. Du 

kommer även att ansvara för övergripande sammanställning och rapportering av sociala avvikelser samt 

samordna och delta i utredningar av allvarliga klagomål, Lex Sarah och tillsynsärenden från 

socialstyrelsen”.   

(Norrköpings kommun, december 2011, 

www.http:vakanser.se/jobb/vard+omsorgskontoret+soker+programsekreterare/) 

 

Göteborgs stad, Östra Göteborg, 2011, TÖS  
”Uppdraget har två delar, en ena består av att samordna, kvalitetsutveckla och granska den sociala 

dokumentationen. Du ska stödja verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla rutiner 

och arbetssätt. Den andra delen av uppdraget består av intern och extern verksamhetstillsyn i enlighet med 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamheten. I arbetet 

ingår omvärldsbevakning bland annat gällande lagstiftning. Du utbildar personal, genomför utredningar 

http://www.hoor.se/sv/OmsorgVardStod/SAS--Socialt-ansvarig-socionom
http://www.http:vakanser.se/jobb/vard+omsorgskontoret+soker+programsekreterare/
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och bereder ärenden till nämnd och utskott. Du kommer att ansvara för bedömning av eventuella Lex 

Sarah-anmälningar”. (ref.nr A231516) 

 

Falkenbergs kommun, Kvalitetsstrateg  

”Tillsammans med andra professioner följa upp den verksamhet socialnämnden ansvarar för, både 

egenregi och verksamhet inom entreprenader/kundval, företrädesvis inom äldreomsorgens område i 

enlighet med av nämnden fastställd plan 

Följa utvecklingen både nationellt och internationellt vad avser metoder och erfarenheter inom 

äldreomsorgens område samt vid behov initiera förändringar inom nämndens verksamhet 

Arbeta med prognoser och analyser avseende framtida behov av verksamhet inom äldreomsorg 

Medverka i arbetet med alternativa driftformer”. (Kvalitetsstrateg, Falkenbergs kommun)  
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Bilaga 5  

 

Begreppsförklaringar, definitioner och förkortningar  
 

Begreppsförklaringar: 

 

Formell kompetens - utbildning som efterfrågas 

 

Reell kompetens - erfarenheter som efterfrågas 

 

Kvalitetsarbete – syftar till att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet 

 

Kvalitetsledningssystem – Ett kvalitetsledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, 

ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för uppföljning. 

Av såväl lag som föreskrifter framgår att kravet på god kvalitet gäller i både kommunal och enskild 

verksamhet och det gäller för såväl handläggning av ärenden som genomförande av insatser. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ställer krav på att den eller de nämnder som ansvarar 

för ledningen av socialtjänsten ska inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 

2011:9). 

 

Kvalitetskontroll – ledning eller revisor kontrollerar i efterhand om beslutad budgetram har hållits och om 

lagar och regelverk har följts i det sociala arbetet, fel påpekas och åtgärdas 

 

Kvalitetsutveckling – verksamheten utvecklar och förbättrar själva rutiner och metoder för att möta 

brukarens behov, krav och önskemål. Kvalitetsutveckling utgår också från socialarbetarnas perspektiv i 

förhållande till hur det sociala arbetet är konstruerat och uppbyggt som har till syfte att se vad som 

fungerar och vad som behöver förändras. Socialstyrelsen (SOSFS:9) menar att styrningen av verksamheten 

sker utifrån dess kvalitetspolicy, mål, attityder och den värdegrund som de anställda har.  

 

Definitioner: 

 

Lex Sarah är namnet på 14 kap. 2 § Socialtjänstlagen, SoL, och 24 a § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, som reglerar att var och en som är verksam inom socialtjänsten ska vaka över att 

den enskilde får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som iakttagit ett 

missförhållande eller en situation med påtaglig risk för missförhållande har en skyldighet att genast anmäla 

detta till socialnämnden. Denna anmälningsskyldighet gäller också yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1999 och har sedan den 1 juli 2011 utökats och 

gäller nu hela socialtjänstens verksamhet.  

 

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska, befattning med fokus på att bevaka och utveckla kvalitén inom 

kommunernas hemsjukvård utifrån hälso- och sjukvårdslagen 

 

SAS 

Socialstyrelsens definition av uppdraget 

”En övergripande roll i äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och 

värdegrundsarbete, att vara konkret stöd för chefer och medarbetare för att utveckla kvalitén i 

verksamheten (nära stöd för värdegrundsledarna), vara involverad i synpunkts- och 

avvikelserapporteringen t.ex. Lex Sarah. Hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen och bland 

andra styrdokument, ha ett övergripande ansvar för metodutveckling avseende social dokumentation, 

inkluderande genomförandeplaner, genomföra utbildnings- och fortbildningsinsatser på området, ha en 
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central roll för uppföljning – och utvärderingsarbetet rent generellt, inkluderande sociala och individuellt 

anpassade metoder, ha ett nära samarbete med MAS.” (Socialstyrelsen dnr. 18176/2010) 

 

Carlsson och Nilssons definition av uppdraget (2009) 

”En förhållandevis ny roll som innebär att ha ett övergripande ansvar för kvalitetsutvecklingen av det 

sociala innehållet i verksamheten utifrån gälande styrdokument och lagstiftning. Utvecklingen och 

samordningen av den sociala dokumentationen utgör en central del av SAS-ens ansvarsområde” (s 84, 

2009). 

De menar att eftersom stöd och hjälpinsatser som ges inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning till största delen har ett socialt innehåll är det viktigt att det finns en socialt ansvarig 

samordnare. Uppdraget innebär bland annat att ta fram och utveckla riktlinjer och rutiner för den sociala 

dokumentationen samt att ha en central intern kontrollfunktion så att dessa följs. Utveckling och 

samordning av den sociala dokumentationen innehåller det huvudsakliga uppdraget som SAS. En annan 

del i uppdraget är att stödja enhetschefer och handläggare i deras arbete med att utveckla och tydliggöra 

det sociala innehållet och därmed den sociala dokumentationen. En annan viktig del i uppdraget är att 

medverka vid uppföljning och utvärdering. SAS har också ansvaret för att bedöma och utreda och anmäla 

allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, enligt SoL och LSS(2009). 

 

Definition av SAS uppdraget i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser år 2009.  

”SAS har till uppgift att bevaka det sociala innehållet och tillhörande områden. Det skapas då en 

balans/motvikt till den lagstadgade befattningen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar 

för den medicinska behandlingen i kommunernas hemsjukvårdsuppdrag”. 

 

Förkortningar av lagrum: 

SoL - Socialtjänstlagen 

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

HSL - Hälso- och sjukvårdslagen 

LVM - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lagen om vård av unga i vissa fall 
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Bilaga 6 
 

Kartläggning av SAS-befattningens spridning över riket 
 

Denna kartläggning omfattas av de SAS-befattningar som jag kunnat finna i denna studie. 

Den säger inget om hur det egentligen ser ut i landet utan bara hur det ser ut utifrån de svar 

som jag har fått. Grunden för kartläggningen började vid den första SAS-konferens 2012 

där enkätundersökningen genomfördes. Genom enkätundersökningen har information 

framkommit om flera kommuner som har en SAS-befattning. Enkäter är skickade även till 

dessa kommuner. Därefter avslutades enkätundersökningen. Men av dessa svar inkom 

ytterligare tips på kommuner som innehar denna befattning, för att kunna genomföra en så 

omfattande kartläggning som möjligt skickades några frågor via e-post till dessa kommuner 

(se bilaga 11.7) När inte längre några nya tips inkom avslutades sökandet efter flera.  

Sammanlagt har femtiofyra (54) enkäter och förfrågningar lämnats ut och trettionio (39) 

svar har inkommit. Av fyrtiofem (45) utlämnade enkäter har trettiofyra (34) inkommit. Fem 

(5) av nio (9) förfrågningar via e-post har inkommit vilka endast används till kartläggningen 

och omfattas inte av studien i övrigt. Kartläggningen är uppdelad efter tre varianter av 

tjänstetitlar, SAS, TÖS och ÖVRIGA kvalitetsbefattningar. SAS står för socialt ansvarig 

samordnare eller socialt ansvarig socionom alternativt socialt ansvarig socialarbetare. TÖS 

står för tillsyn över socialtjänsten och ÖVRIGA kvalitetsbefattningar omfattas av flera olika 

tjänstetitlar som kvalitetsstrateg, utvecklingsledare, kvalitetsansvarig, inspektör, omsorgs-

konsulent och utbildare/systemadministratör. 

Kartläggningen visar att den första befattningen med TÖS som tjänstetitel infördes år 2003 

och den första befattningen med SAS som tjänstetitel infördes 2006 och den tredje 

varianten, ÖVRIGA kvalitetsbefattningar, visar att den infördes 2007. det finns en 

spridning från Umeå i norr till Trelleborg i söder. I studiens resultatkapitel går att läsa mer 

om innehållet i denna kartläggning. 

Som ett extra tillägg har jag fått kännedom om att ytterligare tre kommuner har, under 

första kvartalet 2013 tillsatt socialt ansvarig samordnare/socionom, Herrljunga, Ljungby, 

Trelleborg. 
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SAS som tjänstetitel 

Kommuner/organisationer 

När SAS 

infördes 

Organisation Ansvarsområde Offentlig 

befattnings-

beskrivning 

Kompetenskrav Omfattning i % 

Alvesta 2006 Förvaltningen omsorg och 

hälsa 

SoL/ ÄO, LSS 

Socialsykiatri, missbruk 

o beroende (LVM) 

Ja Social omsorg eller likvärdig, ledarskap, 

lång erfarenhet av att driva 

förändringsarbete 

75 % SAS 

25 % enhetschef för 

myndighetsutövning 

Aleris vård och omsorg 

AB 

2011 Omsorg SoL/ÄO, LSS 

socialpsykiatri  

Ja Nej 100 % 

Bräcke diakoni 2012 Kvalitetsledningen SoL/ÄO, LSS,  Nej Nej 40 % 

60 % enhetschef för 

personligt ombud 

Göteborg C 2011 Stadsdelsnämnden, 

utredningsavdelningen 

direkt underställd 

kanslichef 

Hela socialtjänsten Ja Socionomutbildning 

Erfarenhet av kvalificerat socialt 

utredningsarbete, 

100 % 

Göteborg V 

Askim – Frölunda - 

Högsbo 

2012-08-13 Stadsdelsnämnden, 

kanslienheten 

ÄO  Ja Socionom eller likvärdig. 

Erfarenheter av myndighetsutövning och 

ledarskap o kval utredningsarbete,  

100 % 

Göteborg V 

Askim – Frölunda - 

Högsbo 

2012-08-13 Stadsdelsnämnden, 

kanslienheten 

IFO - FH Ja Socionom eller likvärdig erfarenheter av 

myndighetsutövning och ledarskap o kval 

utredningsarbete, 

100 % 

Götene 2012 Sektor välfärd vuxen SoL/ÄO, LSS 

socialpsykiatri  

Nej Nej 100 % 

Huddinge 2010 Social och 

äldreomsorgsförvaltningen 

SoL/ÄO, LSS  Ja Socionom eller annan likvärdig utbildning. 

Erf av dokumentation inom SoL och LSS. 

100 % 

Höör 2007 Social sektor Hela socialtjänsten Ja Ja 100 % 

Karlsborg 2011 Socialförvaltningen Hela socialtjänsten, 

främst ÄO och LSS 

Nej Nej 50 % SAS 

50 % Enhetschef 

Karlskrona 2009 Äldreförvaltningen SoL/ÄO Nej Nej 100 % 

Kil 2012 

 

Socialförvaltningen Hela socialtjänsten, 

främst ÄO  

Nej Nej 100 % 

Kristinehamn 2009 Socialförvaltning IFO och LSS, 

socialpsykiatri  

Nej, ej 

offentlig 

Vet ej 100 % avser också 

tillsyn och 

utvecklingsledning 

Kungsbacka 2009 Äldreomsorgs-

förvaltningen  

ÄO Nej 

Under 

omarbetning 

Ja 

 

100 % 
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SAS som tjänstetitel 

Kommuner/organisationer 

När SAS 

infördes 

Organisation Ansvarsområde Offentlig 

befattnings-

beskrivning 

Kompetenskrav Omfattning i % 

Kungsbacka 2010 Förvaltningen för 

funktionsstöd 

LSS Nej 

Under 

omarbetning 

Socionom, social omsorgslinjen, social 

linje, högskoleutbildning. Bred erfarenhet 

av verksamheten. 

100 % 

Malmö  

Fosie 

2011 Vård och omsorg LSS och sociala 

sektionen 

Ja Nej 50 % SAS 

50 % 

kvalitetsutvecklare 

Markaryd 2012-03-15 Socialförvaltningen Hela socialtjänsten Ja Högskoleutbildning inom social omsorg 

och erfarenhet inom IT stöd. 

75 % SAS/IT 

utvecklare 

Norrköping 2012 Vård- och 

omsorgsförvaltningen 

SoL/ÄO, LSS, 

socialpsykiatri 

Ja Social omsorgssocionom eller annan likv. 

utb. Väl insatt i lagområden och dess 

tillämpning, erfarenheter av utvärdering, 

utveckling och utredningsarbete, 

arbetsledning och handläggning 

100 % 

Skövde 2011 Omvårdnadsförvaltningen SoL/ÄO, LSS  Ja Social omsorgs-/socionomexamen på 

högskole- och universitetsnivå eller annan 

likvärdig utb. Erfarenhet av ledarskap, 

verksamhet och att driva 

förändringsarbete. Väl insatt i tillhörande 

lagområden 

100 % 

Tibro 2009 Socialtjänsten Hela socialtjänsten Vet ej Vet ej 50 % SAS 

50 % 

kvalitetskoordinator 

Tidaholm 2010 Omvårdnadsförvaltningen SoL/ÄO, LSS Nej 

inofficiell 

Social och omvårdnadsprogram, 

handläggning, dokumentation 

100 % 

Trollhättan 2012 Omsorgsförvaltningen SoL/ÄO, LSS, 

socialpsykiatri  

Ja Högskoleutb inom socialtjänstens område 100 % 

Trosa/vilande 2010 Vård och omsorg SoL/ÄO, LSS Ja Nej 40 % SAS 

50 % 

biståndshandläggare 

5 % vård och 

omsorgsrådgivare 

Umeå 2011 Socialtjänsten Hela socialtjänsten Ja Socionom eller sociala omsorgslinjen, 

minst 5 års erfarenheter från 

socialtjänsten, utredningsarbete är 

meriterande 

100 % 

Umeå 2011 Socialtjänsten Hela socialtjänsten Ja Socionom eller sociala omsorgslinjen, 100 % 
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SAS som tjänstetitel 

Kommuner/organisationer 

När SAS 

infördes 

Organisation Ansvarsområde Offentlig 

befattnings-

beskrivning 

Kompetenskrav Omfattning i % 

minst 5 års erfarenheter från 

socialtjänsten, utredningsarbete är 

meriterande 

Örebro 2012 Vård och 

omsorgsförvaltningen,  

SoL/ÄO Ja Sociala omsorgspr. socionom med 

inriktning mot äldre och 

funktionshindrade eller mots. som ag 

bedömer likvärdig. 

Erfarenhet och kunskap om Örebro 

kommuns verksamhet, specifik vård och 

omsorg. God datavana inom framförallt 

officepaketet, Erfarenhet av 

myndighetsutövning och 

utvecklingsarbete. Meriterande; magister-

/master i socialt arbete, erfarenhet av att 

ha arbetat i verksamhetssystemet vård och 

omsorg 

100 % 

Jag har funnit tjugofem personer med tjänstetiteln SAS, socialt ansvarig samordnare, socialt ansvarig socionom, socialt ansvarig socialarbetare. Två av 

respondenterna kommer ifrån privat verksamhet. Fem av de svarande började som SAS under år 2012. 
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TÖS som 

tjänstetitel 

Kommuner 

År Organisation Ansvar Befattnings-

beskrivning 

Kompetenskrav Omfattning i % 

Borås 2011 Kommungemensam äldre och 

funktionshinderverksamhet 

Äldreomsorg Ja Nej, inte officiell 100 % 

Filipstad 2012 Socialförvaltningen Hela 

socialtjänsten 

Ja Socionomutbildning eller 

likvärdig 

100 % 

Göteborg Ö 2012 Stadsdelsförvaltningen 

 

Hela 

socialtjänsten 

Ja Ja, Socionomexamen eller 

annan likvärdig utbildning,  

Flera års kunskap och 

erfarenhet av 

dokumentation inom 

verksamhetsområdet SoL 

och LSS 

Väl insatt i lagstiftningen 

kring den sociala 

dokumentationen.  

Arbetslivserfarenhet krävs 

100 % 

Kristinehamn 2003 Socialförvaltning Äldreomsorg, 

LSS 

socialpsykiatri 

Nej Nej 100 % 

Del av tjänst 

utvecklingsledare 

Fyra personer med tjänstetiteln TÖS, tillsyn över socialtjänsten har inkommit svar ifrån. Den första startade år 2003. Två av dessa började sin tjänst under år 

2012.  
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ÖVRIGA 

kvalitetsbef. 

Kommuner 

Tjänstetitlar År Organisation Verksamhet Befattnings-

beskrivning 

 

Kompetenskrav 
Omfattning i % 

Falkenberg Kvalitetsstrateg 2010 Socialförvaltningen LSS Ja  

Socionom eller lämplig. 

högskoleexamen, mångårig 

erfarenhet inom 

socialtjänsten helst från 

arbetsledande befattning. 

inom vård och omsorg 100 % 

Falun  

Utbildare 

systemadministratör 2008 

Omvårdnads-

förvaltningen SoL/ÄO Ja Ja 100 % 

Forshaga Utvecklingsledare 2011 

Vård- och 

omsorgsförvaltningen SoL/ÄO, LSS Nej Vet ej 75 %  

Gnesta Kvalitetsansvarig 

2008 

 Socialförvaltningen 

Hela 

socialtjänsten 

inkl 

kostenheten 

Ja, under 

omarbetning Vet ej 100 % 

Halmstad Inspektör 2009 Socialförvaltningen LSSr   100 % 

Halmstad Inspektör 2012 Hemvårdförvaltningen SoL/ÄO   100 % 

Karlstad Omsorgskonsulent 2007 

Tillsynsenheten, vård 

och 

omsorgsförvaltningen SoL/ÄO, LSS Nej 

Socionom eller likv. 

utbildning Erfarenhet från 

Äldreomsorg, 

handikappomsorg 100 % 

Malmö 

Limhamn 

Bunkeflo 

Utvecklingssekreterare 

utredare 2011 Stadsdelsförvaltningen SoL/ÄO, LSS Ja Nej 50 % 

Nyköping Kvalitetsutvecklare 

Vet 

ej Division social omsorg 

Hela 

socialtjänsten Ja 

Adekvat 

högskoleutbildning, 

socionom eller motsv. av att 

jobba i kommunal 

förvaltning 

75 % 

kvalitetsutvecklare 

25 % 

säkerhetssamordnare 

Nio svar har inkommit från personer med dessa olika tjänstetitlar som här benämns som ÖVRIGA kvalitetsbefattningar. Samtliga har olika titlar. 
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Bilaga 7 

 

Kompletterande förfrågningar till kartläggningen av SAS-befattningen 
 

Frågor: 
Vilken tjänstetitel har befattningen SAS, socialt ansvarig samordnare, i din kommun? 

När infördes befattningen i kommunen? 

När började den som har befattningen idag tjänsten? 

Under vilken förvaltning är den organiserad? 

Vilka ansvarsområden har befattningen? 

Finns det en offentlig befattningsbeskrivning? 

Finns kompetenskrav och i så fall vilka? 

Vilken omfattning har befattningen i % av tjänst? 

 

  

 


