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Abstract 

Title: Assistance nurses and first line managers’ perspectives on mandatory reporting of 

mistreatments in municipal elder care. 

Author: Elin Johansson & Linn Wiik 

Supervisor: Linda Erlandsson 

Assessor: Jan Petersson  

The aim of this study was to examine the experience, knowledge and attitude to mandatory 

reports of mistreatments amongst first line managers and assistance nurses in municipal 

elderly care. The following questions were at the center of the analysis: how do the different 

professional groups view having to report their own organization? How can various factors 

affect the mandatory reporting of mistreatments? What knowledge do the different 

professional groups have of mistreatments and mandatory reporting? A qualitative research 

method was used to examine these questions in the form of semi structured interviews and a 

small document study. The interviews were carried out with assistance nurses and first line 

manages in elder care, we interviewed four respondents from both professional groups. The 

interviews were then transcribed and coded with help of a content analysis. We have used 

Berger and Luckmanns theories about institutionalization when analyzing our results. We 

have also used Lipskys theory about street-level bureaucracy. The analysis is structured 

around themes and analyzed based on previous research and the above said theories. Our 

results show that there is a struggle amongst the both first line managers and assistance nurses 

to fully comprehend the complexity of mandatory reporting of mistreatments and that it’s 

often hard to draw the line between mandatory reporting of mistreatments and other less 

severe reporting’s such as deviation reports. Further, we have concluded that there is a fear 

amongst assistance nurses of reporting. Primarily because of a belief that reprisals, first and 

foremost from colleagues, will follow. We have also concluded that the workplace often 

seems to be characterized by a normative system in which loyalty and silence are common 

elements which may inhibit reporting. 

 

Key words: mandatory reporting of mistreatments, knowledge, attitudes, experience, elder 

care. 

Nyckelord: lex Sarah, kunskap, inställning, erfarenhet, äldreomsorg. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla som har deltagit i våra intervjuer. Vi förstår att det inte har 

varit lätt att avsätta tid för intervjuer och vi vill därför tacka er för er tid, ert engagemang och 

för era värdefulla tankar, åsikter och reflektioner. Vi vill även tacka vår handledare Linda 

Erlandsson som har varit ett stort stöd i arbetsprocessen, både genom engagemang och goda 

kommentarer.  

Stort tack!  

Elin Johansson & Linn Wiik 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

År 1997 rapporterade undersköterskan Sarah Wägnert om missförhållanden på ett 

äldreboende i Solna. Hon valde att i TV berätta om hur de äldre kunde ligga och ropa på hjälp 

i flera timmar, att de ofta fick liggsår samt att de inte fick duscha på flera veckor. Sarah 

Wägnerts civilkurage ledde till en ändring i socialtjänstlagen (SoL) och den 1 januari 1999 

trädde bestämmelserna enligt lex Sarah i kraft som en del av den nationella handlingsplanen 

för äldrepolitiken (Socialstyrelsen 2010, s. 3). Bestämmelsen angav att alla som var 

verksamma inom omsorg för äldre eller personer med funktionsnednedsättning ska beakta att 

omsorgstagarna får en god omvårdnad och lever under trygga förhållanden (SFS 1980:620). 

Införandet av lex Sarah bidrog till att bättre kunna följa upp och förebygga brister inom 

omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning med hjälp av en lagstadgad 

skyldighet att anmäla missförhållanden (prop. 1997/98:113, s. 86). Under de första tio åren 

som lex Sarah var verksam låg fokus på anmälningsplikten. Efter regeringens proposition år 

2009 gjordes en ändring i lagen vilket innebar att anmälningsplikten ersattes med skyldighet 

att rapportera missförhållanden. Av propositionen framkommer att ändringen främst gjordes 

för att lex Sarah på ett tydligare sätt måste bli en del av socialtjänstens systematiska 

kvalitetsarbete med en tonvikt på det förebyggande arbetet (prop. 2009/10:131, s. 21). Syftet 

med införandet av rapporteringsskyldigheten var även att främja en öppenhet i verksamheten 

där anställda ska kunna rapportera om missförhållanden utan rädsla för repressalier 

(Socialstyrelsen 2013, s. 21). 

I dagsläget hittar vi bestämmelsen om lex Sarah i 14 kap. 3§ SoL utformad på följande vis 

(SFS 2001:453): 

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

rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom 

verksamheten. 

Rapporteringsskyldigheten fullgörs 
1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, 
2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och 
3. i övrigt till berörd socialnämnd. 

 

Enligt lagen ska den som upptäcker eller får kännedom om ett missförhållande genast 

rapportera detta oavsett missförhållandets art och grad. Begreppet missförhållande avser 

handlingar eller underlåtelser som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört 
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konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa (Socialstyrelsen 

2013, s. 49). Efter att missförhållandet har upptäckts och rapporterats är den förvaltning som 

står som ansvarig för verksamheten skyldig att utreda missförhållandet utan dröjsmål. 

Förvaltningen gör sedan en bedömning av huruvida missförhållandets art och grad är så pass 

allvarlig att en anmälan till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

måste ske (Socialstyrelsen 2013, s. 82). Detta innebär att det finns en inneboende komplexitet 

i lex Sarah eftersom att rapportering av ett missförhållande innebär att anställda riktar kritik 

mot den egna verksamheten. En kritik som sedan ska bemötas och utredas av den egna 

verksamheten.   

 

I denna studie kommer fokus att ligga på den kommunala äldreomsorgen. Under år 2013 tog 

IVO emot 558 anmälningar enligt lex Sarah inom kommunal äldreomsorg vilket är en ökning 

med 40 procent från året innan. Några av dessa anmälningar har legat till grund för en rapport 

om implementeringen av lex Sarah (IVO 2014, ss. 8-10) där resultatet visar att 

implementeringen i verksamheterna är otillräcklig. Dels har IVO kunnat fastställa att det 

saknas återkommande information från ledningen om lex Sarah ute i verksamheterna och att 

det även finns brister i kunskap och förståelse om vad syftet med lex Sarah är. Risken med 

bristande kunskap om lex Sarah är att personal inte rapporterar händelser som borde leda till 

en lex Sarah-anmälan vilket innebär att en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet går 

förlorat. I och med att missförhållandet aldrig utreds finns det heller inte möjlighet att se 

händelsen ur ett större systemperspektiv. Detta kan även få konsekvenser för omsorgstagarna 

då missförhållanden inte upptäcks och riskerar att upprepas utan att den egentliga orsaken 

identifieras. 

 
1.2 Problemformulering 

Bestämmelsen om lex Sarah borde betraktas som en naturlig del av yttrandefriheten vilken är 

en del i det demokratiska samhället och även ett kännetecken för den svenska välfärden. Dock 

visar tidigare forskning att så inte alltid är fallet. Hedin och Månsson (2008, s. 283) har 

identifierat att många som har framfört kritik mot sin egen verksamhet, så kallade 

whistleblowers, senare har drabbats av någon form av repressalier eller hot om repressalier 

från kollegor eller ledningen vilket även Aronsson och Gustafsson (1999, s. 190) har kommit 

fram till. Detta kan alltså hämma den öppenhet som införandet av rapporteringsskyldigheten i 

lex Sarah syftade till att främja. De grupper som inom vård- och omsorgssektorn befinner sig 

lägst i organisationens hierarki, är oftast de som upplever hinder för att kritisera samt rädsla 
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för repressalier. Denna rädsla kan leda till en tystnad inom verksamheten. Tystnaden på 

arbetsplatser har enligt Hedin och Månsson (2008, s. 277) vuxit sig större under de sista åren 

på grund av att rädslan för repressalier har ökat. Aronsson och Gustafsson (1999, s. 202) 

ifrågasätter vad tystnaden kan ha för betydelse för kvaliteten inom vården och framhåller 

vikten av ett klimat som främjar rapportering och upprätthålls av chefens inställning.  

 

Forskare har även undersökt de bakomliggande orsakerna till varför missförhållanden inom 

äldreomsorgen uppkommer. Enligt Bern-Klug och Sabri (2012, s. 7) kan missförhållanden 

vara relaterat till verksamhetens klimat och kultur samt personalens kunskap och erfarenheter. 

Kjellberg (2012, ss. 133-134) visar att även små och krympande resurser är en faktor till att 

missförhållanden uppstår, vilket är aktuellt eftersom tendensen är att bemanningen inom 

äldreomsorgen minskar samtidigt som de ekonomiska sparkraven ökar. Kjellberg (2012, s. 

190) har även identifierat att det finns svårigheter i att tolka lagtexten vilket bidrar till att de 

yrkesverksamma skapar förenklade lösningar som ofta leder till att verksamheter inte 

rapporterar och utreder på ett enhetligt sätt. 

 

Mot bakgrund av de rapporter, propositioner samt den tidigare forskningen vi tagit del av 

finner vi att rapportering enligt lex Sarah är komplext och kan innefattas av många 

motsättningar inom organisationen som kan få konsekvenser för den enskilde 

omsorgstagaren. Syftet med införandet av lex Sarah var aldrig att peka ut enskilda 

syndabockar. Tidigare forskning pekar dock på att tillämpningen av lex Sarah är problematisk 

då det finns en rädsla för repressalier vilket kan leda till att flera missförhållanden inom 

äldreomsorgen inte uppmärksammas. Vi anser därför att ämnet är relevant för socialt arbete 

då lex Sarah infördes i syfte att kvalitetssäkra vården för de äldre, men även som ett verktyg 

för de yrkesverksammas ständiga förbättringsarbete i organisationen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka kunskap om, erfarenheter av och inställning till 

rapportering enligt lex Sarah hos enhetschefer och undersköterskor inom äldreomsorgen i 

Kalmar kommun. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilka kunskaper har de olika yrkesgrupperna om missförhållanden och lex Sarah 

rapportering? 
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- Hur ser de olika yrkesgrupperna på att rapportera om missförhållanden enligt lex Sarah i sin 

egen verksamhet? 

- Vilka olika faktorer kan påverka rapportering enligt lex Sara och hur? 

1.4 Studiens avgränsningar 

Lex Sarah är ett omfattande ämne att studera och innefattas av flera olika delar som 

exempelvis implementering av lagen, rapportering, utredning samt det förebyggande arbete. 

Vi har valt att begränsa vår studie till att endast fokusera på rapportering enligt lex Sarah. 

Vidare begränsas studien till offentlig äldreomsorg med kommunen som utförare på grund av 

både tidsmässiga restriktioner och forskningsekonomiska skäl. Denna avgränsning är även 

gjord med hänsyn till att de privata utförarna är få och lagen om valfrihetssystem nyligen 

införts i den valda kommunen. I den här studien har vi valt att fokusera på enhetschefers och 

undersköterskors perspektiv. På grund av etiska aspekter har vi valt att inte intervjua de äldre. 

Studien är dock genomförd för de äldres skull i och med att syftet med lex Sarah delvis var att 

kvalitetssäkra omsorgen. Vi är även medvetna om att det finns fler yrkesutövare än 

enhetschefer och undersköterskor som innefattas av rapporteringsskyldigheten i enlighet med 

lex Sarah inom kommunal äldreomsorg. Vi har dock valt att avgränsa oss till dessa två 

yrkesgrupper då vår uppfattning är att det är de aktörer som mest frekvent kommer i kontakt 

med lex Sarah i det dagliga arbetet.  

1.5 Organisation- och yrkesbeskrivning inom äldreomsorgen 

För att underlätta för läsaren har vi valt att nedan redovisa för äldreomsorgen som 

organisation samt beskriva de yrkesgrupper som är relevanta för vår studie. Detta för att ge 

läsaren en inblick och förståelse för den arena studien har utförts på samt underlätta den 

fortsatta läsningen.  

Begreppet äldreomsorg avser åtgärder som syftar till att bistå äldre personer med de insatser 

som de i enlighet med Socialtjänstlagen är beviljade för att klara av sin vardag. Dessa insatser 

kan utföras av antingen en offentlig eller privat organisation. Dock är valet av privat utförare 

begränsat till de som kommunen har godkänt efter en kvalitetsprövning eller genom offentlig 

upphandling (SOU 2008:15). Den kommunala äldreomsorgen, som är en offentlig och 

politiskt styrd organisation, har det yttersta ansvaret för att forma mål och riktlinjer samt fatta 

övergripande beslut inom äldreomsorgen. I den kommun vi har valt att genomföra vår studie 

är äldreomsorgen en egen organisation och faller inte under socialförvaltningens 
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verksamheter. Ansvaret för äldreomsorgen i Kalmar kommun ligger istället hos 

omsorgsförvaltningen som är politiskt styrd genom omsorgsnämnden.  

Ledarskapet inom äldreomsorgen är på många sätt komplext då verksamheten är politiskt 

styrd och ansvaret är hierarkiskt organiserat från politisk nämnd via förvaltningschef och 

verksamhetschef till slutligen enhetschefer (Wolmesjö 2005, ss. 28, 37). Enhetschefer är 

första linjens chef inom äldreomsorg. Kännetecknande för dessa är att de står i direktkontakt 

med medarbetarna, det finns ingen chef mellan dem och den praktiska verksamheten 

(Karlsson 2006, s. 14). Enhetschefen påverkas av alla politiska och administrativa beslut som 

ska verkställas inom enhetschefens ansvarsområde. Utöver lagar som ska följas ligger även 

budgetansvar samt verkställighet av beslut för omsorgstagare i rollen som enhetschef 

(Wolmesjö 2005, ss. 34-35). Verkställighet av beslut innebär att verkställa den omsorg som 

myndighetshandläggarna beslutat om och genomföra det i den praktiska verksamheten, via 

den personal som arbetar på enheten (Karlsson 2006, ss. 18-19). Yrkesrollen står mellan att 

följa politiska beslut samt lednings- och organisationskrav uppifrån, men även att bistå krav 

och önskemål från medarbetare samt brukare underifrån. Detta skulle kunna liknas vid en 

mellanposition som innebär att chefen förväntas föra andras talan både uppåt och nedåt samt 

föra fram behov, krav och åsikter i båda riktningar. Att vara enhetschef är att vara en form av 

förhandlare inom organisationen. Att bemöta krav från olika parter kan leda till en 

lojalitetskonflikt, det kan finnas motsägelsefulla krav och svårigheter parterna emellan samt 

för enhetschefen att bemöta krav både uppifrån och underifrån samtidigt. 

Undersköterskor befinner sig i en komplex arbetssituation i skärningspunkten mellan att agera 

som medborgare men samtidigt yrkesperson. Identiteten för yrket undersköterska ligger 

främst i omsorg och omvårdnad, till skillnad från sjuksköterskor som har medicinsk 

yrkestradition. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera hälsotillstånd och åtgärder samt att 

arbeta främjande med det friska hos omsorgstagare. Vidare ska undersköterskan även stödja 

och uppmuntra de äldre till att självständigt utföra allt de själva klarar av att göra. 

Undersköterskors huvudsakliga arbetsuppgift är att kunna hantera olika människors skilda 

behov, såväl praktiska och kroppsliga som emotionella. Arbetet är förknippat med låg status 

och kan antas ha nära samband med att undersköterskor är en resurssvag yrkesgrupp i en 

underordnad position. (Ellström, Ekholm & Ellström 2003, ss. 17-18). 
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1.6 Tillvägagångssätt vid rapportering 

Rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja 

missförhållandet och anmälningsskyldigheten är de mest centrala skyldigheterna rörande lex 

Sarah i äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2013, s. 16). Rapporteringsskyldigheten innebär att 

yrkesverksam (anställd, praktikant, uppdragstagare, och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt 

program) personal omgående måste rapportera missförhållanden som involverar 

omsorgstagare. En sådan rapport går under namnet lex Sarah-rapport. Det är endast de som 

utför arbetsuppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse som är 

rapporteringsskyldiga enligt SoL. I kommunal verksamhet är det den nämnd som bedriver 

äldreomsorg som är skyldig att informera yrkesverksam personal om 

rapporteringsskyldigheten. Denna information ska ges så snart som möjligt i anslutning till att 

en anställning, ett uppdrag eller praktikperiod påbörjas. Informationen om 

rapporteringsskyldigheten bör ges både muntligt och skriftligt samt kontinuerligt uppdateras 

en gång per år. Det är även nämndens ansvar att ha fastställda rutiner om hur rapporteringen 

ska gå till (Socialstyrelsen 2013, s. 42). 

Aktörer som bedriver äldreomsorg har skyldighet att utreda lex Sarah-rapporter samt avhjälpa 

eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållande. När en rapport 

om missförhållande eller en risk för missförhållande har kommit in, ska de som 

rapporteringsskyldigheten enligt nämnden fullgörs till, utan fördröjning dokumentera och 

utreda missförhållandet. Ansvaret för att utreda det rapporterade ligger hos de som bedriver 

verksamheten och kan exempelvis tilldelas enhetschefer, verksamhetschefer eller någon 

annan tjänsteman i förvaltningen. Rapportens omständigheter sätter ramarna för hur 

omfattande utredningen bör vara, men det följer av lag och föreskrift att utredningen är 

noggrant genomförd för att kunna avgöra allvarlighetsgraden i missförhållandet eller risken 

för missförhållande (Socialstyrelsen 2013, s. 106). Kan det under utredningens gång 

konstateras att det inte varit fråga om missförhållande kan utredningen därvid läggas ned. 

Syftet med utredningen som görs är att den ska mynna ut i ett beslut, exempelvis ett 

konstaterande om huruvida anmälan är ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för 

ett allvarligt missförhållande. Föreligger det ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig 

risk för missförhållanden måste en anmälan till tillsynsmyndigheten IVO lämnas in snarast. 

Detta kan vara tydligt redan när utredaren tar emot rapporten men det kan även visa sig under 

ett senare skede under utredningen eller efter det att utredningen avslutats (Socialstyrelsen 

2013, s. 107). 
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1.7 Studiens disposition 

Studien består av sex huvudkapitel. I kapitel ett har vi presenterat vårt forskningsproblem, 

syfte och frågeställningar samt beskrivit några valda delar av äldreomsorgen och lex Sarah för 

att ge läsaren en kunskap och förståelse för dessa. Vidare i kapitel två presenterar vi den 

tidigare forskningen om missförhållanden och inställning till rapportering som vi har anser är 

relevant för vår studie. I kapitel tre har vi valt att lyfta fram Berger och Luckmanns teori om 

institutionalisering samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten och dennes handlingsutrymme 

som vår teoretiska ansats. I det fjärde kapitlet har vi i olika underrubriker valt att presentera 

våra metodologiska val och överväganden där vi motiverar vårt val av forskningsmetod och 

urval. Vidare i kapitel fem presenterar vi vår empiri i en integrerad resultat- och analysdel 

vilken vi valt att dela upp i tre olika teman. Kapitlet avslutas kort med studiens slutsatser. I 

det avslutande kapitlet följer en slutdiskussion kopplat till vårt resultat. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse för den tidigare forskning vi funnit relevant för vår studie. I det 

första avsnittet behandlas yrkesutövares handlingsutrymme och ansvar i förhållande till 

organisationen. I avsnitt två och tre behandlas riskfaktorer för missförhållande samt 

tillämpningen av lex Sarah. Slutligen avslutar vi med en kort sammanfattning av den tidigare 

forskningen.  

2.1 Yrkesutövares handlingsutrymme och ansvar 

I Svenssons (2011, s. 302) artikel framkommer att enskilda offentligt anställda yrkesutövare 

och den kollegiala organisationen har ett ansvar för det arbete som utförs inom 

välfärdssektorn. Detta ansvar utgörs av de fem grundstenarna kunskap, etik, beslut, regler och 

efterfrågan. Det är inte ovanligt att dessa fem grundstenar hamnar i konflikt med varandra 

som en konsekvens av professionellas anspråk på självständighet och kollegialitet. Svensson 

(2011, s. 304) lyfter även fram hur kontroll inom organisationen påverkar yrkesutövares 

handlingsutrymme och är ett sätt att styra verksamheten. Styrningen är ofta formellt beslutad 

eller informellt institutionaliserad och därmed tagen för given sedan länge vilket innebär att 

avsiktligheten gått förlorad. Istället uppfattas styrningen som traditioner, vanor eller rutiner 

och kan exempelvis vara upptecknad i form av normer, föreskrifter, manualer eller andra 

styrdokument. I en organisation har anställda yrkesutövare ansvar för sina arbetsuppgifter i 

relation till arbetsgivare, klient, allmänheten samt tillsynsmyndigheter. Detta ansvar är direkt 

knutet till en individs handlingar. Det är först när yrkesutövarna har möjlighet att välja olika 

alternativ som de har frihet att handla. När yrkesutövare väljer handlingar har de ansvar för 

dess konsekvenser för både sig själva och andra. Ju större handlingsutrymme yrkesutövarna 

har, desto större ansvar följer. 

Faktorer som påverkar yrkesutövares förutsättningar att anmäla missförhållanden är 

arbetsplatsers, organisationers och professioners handlingsutrymme. Yrkesutövares alarm vid 

missförhållanden är viktigt för intern kontroll, bevakning av arbetet samt brukarnas välfärd. 

De yrkesutövare som alarmerar kallas whistleblowers. Även Hedin och Månsson (2008, s. 

282) behandlar whistleblowing i förhållande till handlingsutrymme, de lyfter fram att 

yrkesverksamma ofta är mer benägna att lyfta fram kritik om de innehar ett stort 

handlingsutrymme. Av Hedin och Månssons (2008, ss. 276-277) studie framkommer det att 

rätten att påtala missförhållanden har förstärkts genom särskilda paragrafer i både 

Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdlagen. Denna rätt är även en naturlig del av den 
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svenska yttrandefriheten som är en central beståndsdel i det demokratiska samhället och ett 

kännetecken för den svenska välfärden. Trots denna lagstadgade rätt har det visat sig att 

tystnaden på arbetsplatser har ökat under de sista åren och att rädslan för att påtala 

missförhållanden och framföra kritik mot den egna arbetsplatsen har blivit större. Anställda 

väljer sällan att lyfta fram kritik mot verksamheten ensamma och många som kritiserat 

verksamheten har drabbats utav någon form av repressalier. Konsekvenserna som följde var 

att personal medvetet valde att tiga för att undvika negativa följder, alternativt bytte 

arbetsplats.  

2.2 Riskfaktorer för missförhållanden 

I en studie av Bern-Klug och Sabri (2012, ss. 13-18) undersöktes övergrepp mot äldre på 

vårdhem. Studien visar att övergrepp mot äldre på vårdhem kan relateras till verksamhetens 

klimat och kultur, personalens erfarenheter av krävande arbetsuppgifter och bristande 

kunskap. De identifierade ett statistiskt signifikant samband mellan utbildningsnivå och hur 

pass förmögna enhetschefer är att utbilda den personal de har ansvar för. Enhetschefer med 

examen i socialt arbete var mer förmögna att kunna informera en kollega om hur rapportering 

av missförhållanden fungerar än enhetschefer utan examen i socialt arbete. Vidare 

identifierade författarna även olika aspekter som kan vara bidragande för att missförhållanden 

uppkommer som exempelvis att omsorgspersonal är missnöjda med yrket, utbrända eller har 

svårigheter att hantera krävande arbetssituationer. Även bristande bemanning och otillräcklig 

kontroll kan leda till missförhållanden. Malmedal, Hammervold och Saveman (2009, s. 744) 

har genomfört en liknande studie där de kommit fram till att vårdpersonalens attityder till 

rapportering är kopplat till ålder, utbildning och arbetserfarenhet av omsorgsyrket. Resultatet 

visade att ju äldre personalen var desto mindre benägna var de att rapportera. De upplevde sig 

inte modiga nog att tala ut, de var rädda för repressalier samt ansåg de att det var bäst att ta itu 

med problem internt i arbetsgruppen. Det visade sig även att utbildningsnivån spelade in som 

en viktig faktor i attityden till rapportering då personal som hade universitetsutbildning var 

mer benägna att rapportera än dem som inte hade studerat vid ett universitet. Angående 

arbetserfarenhet av omsorgsyrket visade studien att den personalgrupp med lång 

arbetserfarenhet ofta menar att det inte är någon idé att rapportera, eftersom inga åtgärder 

vidtas samt att det är bättre att ta itu med problemen internt. Detta är ett synsätt som inte på 

något sätt gynnar verksamheten då Malmedal, Hammervold och Saveman (2009, s. 749) 

lyfter fram att den verksamhet som tillåter personalen att ifrågasätta praktiken och etiska fel 
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inom organisationen befinner sig i den mest gynnsamma positionen i förhållande till att kunna 

utveckla den bästa möjliga omsorgen. 

Killick och Taylor (2009, s. 229) tar i sin internationella studie fasta på tre olika riskfaktorer 

för missförhållanden inom äldreomsorgen som har varit återkommande i flera utredningar. 

Under den första faktorn, hur risken för missförhållande ökade, kunde författarna identifiera 

att aspekter som kön, ålder och hälsotillstånd påverkade sårbarheten hos omsorgstagaren. Den 

andra faktorn var hur olika typer av situationer kunde leda till ett missförhållande som 

exempelvis medicinska avvikelser eller skador som uppstått efter en händelse. Dessa 

situationer kunde påverkas av omsorgstagarens hälsotillstånd eller vilja att samarbeta med 

personalen. Den sista faktorn som Killick och Taylor (2009, ss. 229-230) kunde identifiera 

var olika kontextuella faktorer där olika interventioner och ekonomiska situationer har 

påverkat omsorgsarbetet till det negativa och lett till missförhållanden. 

2.3 Tillämpningen av lex Sarah 

Definitionen av missförhållande är en annan aspekt som kan skapa svårigheter vid 

rapportering. Kjellberg (2012, s. 36) menar att omsorgspersonal upplever gränsdragningar 

mellan avvikelser och missförhållanden som svåra. Det är ett argument som även styrks i 

Killick och Taylors (2009, s. 231) studie där det framkommer att det finns förvirring kring 

begreppet missförhållande. De menar att statliga verk gemensamt behöver komma fram till en 

definition för att garantera att äldre personer skyddas från missförhållanden. I Kjellbergs 

(2012, ss. 187-190) studie framkommer även att enhetschefer som ska rapportera om 

missförhållanden finner lagtexten och alla omständigheter runt lex Sarah som problematiska. 

Detta har öppnat för egenproducerade och förenklade lösningar vilket har gjort att 

omsorgspersonal och enhetschefer ofta inte rapporterar och utreder på ett enhetligt sätt. Det 

osystematiska arbetssättet har gjort att det är svårt att undersöka effekten av lex Sarah och om 

lagen faktiskt har lett till några långsiktiga förbättringar inom verksamheten.  

Kjellberg (2012, s. 181) beskriver att missförhållanden uppstår som en följd av aktiva 

handlingar och försummelser vilka kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. Huruvida en 

handling eller försummelse var avsiktlig har egentligen ingen betydelse utan det är istället 

konsekvensen av det inträffade som ska åtgärdas och förebyggas. Syftet med lex Sarah är 

alltså inte att peka ut enskilda syndabockar. Ändå upplever många inom omsorgen det som 

obehagligt att rapportera om kollegors handlingar eller försummelser. Vidare har Kjellberg 

(2012, ss. 190-191) även kunnat identifiera att lex Sarah ibland har använts på ett felaktigt sätt 
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genom att lösa personalkonflikter eller påtala arbetsmiljöproblem. Personalen har i dessa fall 

valt att gå runt den egna organisationen och istället vända sig direkt till tillsynsmyndigheten. 

Anledningen till detta verkar vara att personalen inte litar på att den egna organisationen tar 

hand om rapporten eller problemen på ett korrekt sätt. Kjellberg (2012, ss. 238-239) lyfter 

även fram att det finns ett motstånd till rapportering inom äldreomsorgen som grundar sig i en 

tidspress och svårigheter att formulera sig med “rätt” språkbruk. Omsorgspersonalen vittnar 

om att det sällan finns utrymme i det dagliga arbetet för att hinna med att dokumentera och att 

dokumentationen anses som komplicerad då personalen måste uttrycka sig med ett avancerat 

språk som de inte känner sig bekväma med.   

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vår forskningsöversikt har visat att rapportering enligt lex Sarah på flera sätt är komplext.  En 

viktig faktor som påverkar yrkesutövares förutsättningar för att rapportera missförhållanden 

enligt lex Sarah är hur stort handlingsutrymme de har. Det har visat sig att de yrkesutövare 

som innehar ett stort handlingsutrymme ofta är mer benägna att lyfta fram kritik mot den egna 

verksamheten. Dock har många anställda som framfört kritik mot den egna verksamheten, s.k. 

whistleblowers, drabbats av någon form av repressalier. Detta har skapat en rädsla för att 

framföra kritik vilket leder till en tystnad på arbetsplatser som växer sig allt större. 

Konsekvensen av detta är att anställda medvetet väljer att tiga för att undvika negativa följder.  

Den internationella forskningen har identifierat orsaker till varför missförhållanden uppstår 

där omsorgspersonal som är missnöjda med yrket, utbrända eller har svårigheter att hantera 

krävande arbetssituationer var de främsta bidragande faktorerna. Vidare har även attityder till 

rapportering undersökts där det framkommit att ju äldre personalen är desto mer mindre 

benägna är de till att rapportera då de anser att det är bättre att lösa problemenen internt i 

arbetsgruppen. Andra faktorer som kan påverka rapportering enligt lex Sarah är att 

definitionen av missförhållanden är otydlig samt att det finns oklarheter kring lagtexten. Det 

bör betonas att den internationella äldreomsorgen och möjligheten att framföra kritik mot den 

egna verksamheten varierar från land till land och därmed på många sätt inte överensstämmer 

med den svenska kontexten. Därför har den internationella forskningen inte alltid varit 

applicerbar på den svenska äldreomsorgen. Vidare har vi även funnit en brist på forskning om 

lex Sarah i den svenska kontexten vilket är en indikator på att lex Sarah inom äldreomsorgen 

ännu är ett outforskat område. Mot bakgrund av det rådande forskningsläget finner vi att det 

finns ett behov av studier om hur olika faktorer påverkar rapportering enligt lex Sarah och 

vilka konsekvenser detta kan leda till för omsorgstagaren. Vi vill därför med vår studie bidra 
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till en ökad förståelse om komplexiteten i att rapportera enligt lex Sarah inom den kommunala 

äldreomsorgen.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer vi att behandla de teorier och begrepp vi funnit relevanta för vår 

studie. Vi har valt att använda oss av kunskapssociologin samt teorin om gräsrotsbyråkraten 

dennes handlingsutrymme. I båda teorierna har vi valt ut nyckelbegrepp och resonemang som 

är väsentliga för vår studie. Dessa och den tidigare forskningen använder vi senare för att 

analysera vårt resultat. 

3.1 Kunskapssociologi 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Berger och Luckmanns (1998, s. 

63) teori om institutionalisering som är en del av kunskapssociologin vilken syftar till att 

undersöka hur verkligheten konstrueras då det mänskliga är sociokulturellt föränderligt. 

Denna teori härstammar ur socialkonstruktivismen som menar att verkligheten är socialt 

konstruerad och att samhället skapas i interaktionen mellan människor. Samhällsordningen är 

därmed en mänsklig produkt som produceras fortlöpande under hennes externalisering. Detta 

innebär att människans och hennes sociala värld interagerar med varandra och produkten av 

denna interaktion återverkar på människan. Samhällsordningen kan därmed inte härledas ur 

några biologiska lagar utan existerar endast som en produkt av mänsklig aktivitet. För att 

förstå orsakerna till att en samhällsordning växer fram, vidmakthålls samt förs vidare till nästa 

generation krävs en institutionaliseringsteori (Berger & Luckmann 1998, ss. 66-67). 

 

Institutionaliseringsteorin innebär enligt Berger och Luckmann (1998, s. 69) att all mänsklig 

aktivitet löper risk för att bli vanemässig, vilket betyder att handlingar inordnas i ett mönster 

och blir en del i ett kunskapsförråd som sedan kan upprepas med mindre möda. Det betyder 

inte att handlingar förlorar sin betydelse eller mening, däremot finns flera sätt att utföra 

samma handling som hos individen går förlorade till förmån för rutinen. Detta innebär att 

människan inte behöver definiera varje situation på nytt utan direkt kan förutse vilka åtgärder 

som bör vidtas i vissa situationer. För att en vana ska bli gemensam för en grupp krävs att 

gruppmedlemmarna gemensamt talar om vanan och därför måste den benämnas. Detta kallar 

Berger och Luckmann (1998, ss. 70-71) för typifiering och kan gälla både objekt och 

handlingar. Genom typifieringar uttrycks vanor och på så sätt konstrueras verkligheten inom 

organisationen som en följd av den gemensamma historien som finns i organisationen. 

Typifieringarna kan alltså inte skapas i ett ögonblick. Vidare är typifieringar inte bara 

vanemässiga handlingar utan de är även typiska för aktörerna i organisationen. Institutioner 

kontrollerar även det vanemässiga mänskliga handlandet genom att i förväg formulera och 
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ställa upp olika handlingsmönster som pekar åt en enda riktning. Denna kontroll är ett sätt att 

föregå eller komma undan olika sanktionsmekanismer vilka gemensamt skapar ett system av 

social kontroll (Berger & Luckmann 1998, s. 71). 

 

Med bakgrund av ovanstående finner vi att institutionaliseringsteorin är relevant i vår studie 

då den kan relateras till en verksamhets kultur. Teorin belyser hur individer uppfattar och 

formar sin sociala verklighet med kunskap, arv av rutiner samt traditioner. Risken finns att det 

i organisationers egen konstruerade verklighet inte råder ett tillåtande klimat för att rapportera 

vilket kan, relaterat till vår studie, leda till rädsla inför att rapportera, repressalier samt sänkt 

kvalitet på omsorgen. Vi finner därför att teorin kan hjälpa oss att analysera hur rutiner kan 

verka positivt och negativt. Rutiner kan utgöra en faktor som gör att verksamheten fungerar 

men det kan också finns fara i att vanemässigt utföra arbetsuppgifter då det kan hämma 

fortsatt utveckling och ställer låga krav på anpassning i möten med omsorgstagare. 

 

3.2 Gräsrotsbyråkraten och dennes handlingsutrymme 

I studien blir begreppet handlingsutrymme centralt då de yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen ständigt utsätts för situationer som ställer krav på förmågan att vara kreativ. 

En teori som tar fasta på vikten av handlingsutrymme är Lipskys teorier om 

gräsrotsbyråkraten som syftar till de tjänstemän som ska verkställa politiska direktiv och som 

i regel befinner sig längst ner inom organisationens hierarki. Gräsrotsbyråkraten har en 

handlingsfrihet som kan utnyttjas på flera olika sätt genom att avgöra hur klienternas krav och 

behov ska tillgodoses. Därmed menar Lipsky att det är gräsrotsbyråkraten och dennes 

handlingsutrymme som avgör välfärdens kvalitet samt implementerar de politiska besluten i 

interaktionen med klienten. Handlingsutrymmet påverkas av flera faktorer som rutiner, 

professionella tolkningar, traditioner och individuella faktorer samtidigt som organisationen 

sätter ramar för vilka handlingar som går att utföra (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, 

ss. 16-17). I samband med detta formas då ett visst utrymme för handlingar mellan 

organisationen och arbetstagaren. Lipsky beskriver även hur gräsrotsbyråkraterna ofta växer 

in i sina arbeten och finner en balans mellan de inre och yttre förväntningarna på deras arbete. 

De handlar även i tron om att de gör det bästa under rådande arbetsförhållandena och 

utvecklar därefter verktyg inom ramen av handlingsutrymmet för att kunna hantera arbetet 

(Lipsky 2010, ss. 4-12). Vidare påverkas även handlingsutrymmet av lojaliteten till den 

organisation de yrkesverksamma är verksamma inom.   
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Denna teori är relevant för vår studie då den hjälper till att förklara både enhetschefers och 

undersköterskors roll och handlingsutrymme i förhållande till verksamheten då vår 

bedömning är att båda yrkesgrupperna faller under ramen för Lipskys beskrivning av 

gräsrotsbyråkraten. Enhetschefer befinner sig i viss bemärkelse långt ner i organisationens 

hierarki då de är första linjens chef samtidigt som de har som uppgift att se till att de politiska 

besluten implementeras i verksamheten. Undersköterskor befinner sig dock allra längst ner 

inom organisationens hierarki, men de har dock en direktkontakt med omsorgstagarna som 

enhetschefen saknar. Vidare tar Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten även fasta på begreppet 

lojalitet vilket är intressant för oss då vi söker finna svar på hur de olika yrkesgrupperna 

ställer sig till att rapportera om missförhållanden enligt lex Sarah i sin egen verksamhet. 

 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Våra frågeställningar berör vilka kunskaper de olika yrkesgrupperna har om lex Sarah och 

missförhållanden, hur de ser på att rapportera sin egen verksamhet samt hur olika faktorer kan 

påverka rapportering enligt lex Sarah och hur. I institutionaliseringsteorin som är en del av 

kunskapssociologin finns flera argument för hur individer uppfattar och formar sin sociala 

verklighet med kunskap, arv av rutiner samt traditioner och därför kan således denna 

teoretiska utgångspunkt vara till hjälp för att analysera svaren på våra frågeställningar. Vidare 

har vi även valt att använda oss av Lipskys teori om gräsrotsbyråkaten och dennes 

handlingsutrymme som ett komplement till institutionaliseringsteorin. Detta för att den tar 

fasta på hur den yrkesverksammes handlingsutrymme kan påverka förutsättningarna för 

rapportering.   
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4. Metodologiska överväganden 
Nedan följer en redogörelse för våra metodologiska överväganden. Inledningsvis i kapitlet 

presenteras den forskningsstrategi vi har valt samt studiens tillvägagångssätt. Efter detta följer 

en redogörelse för vår intervjustudie och dokumentstudie i två skilda avsnitt för att skapa ett 

mer strukturerat upplägg samt underlätta för läsaren. Längre fram i kapitlet kommer vi i olika 

avsnitt även avhandla vår analysmetod, studiens tillförlitlighet samt våra etiska överväganden. 

 

4.1 Forskningsstrategi 

Vår forskningsstrategi är kvalitativ i den bemärkelsen att den har en hermeneutisk ansats i och 

med att studiens syfte och frågeställningar ämnar till att tolka och skapa förståelse om 

enhetschefers och undersköterskors kunskap om, erfarenheter av samt inställning till 

rapportering enligt lex Sarah (Thomassen 2007, ss. 180-181). För att kunna tolka vår empiri 

har vi tagit hjälp av tidigare forskning och valda teorier. Tolkningen är beroende av vår 

förförståelse som ständigt växer fram i en cirkulär rörelse vilken benämns som den 

hermeneutiska cirkeln. Dock kan cirkelmetaforen anses vara relativt statisk och sluten då 

förståelseförloppet synes leda tillbaka till samma punkt där den började (Ödman 2007, ss. 98-

103). Det är därför mer fördelaktigt att förhålla sig den hermeneutiska spiralen som till 

skillnad från cirkeln tar fasta på hur förståelsen ständigt förändras och aldrig återgår till en 

tidigare punkt. Vår tolkning av empirin är alltså beroende av vår förförståelse och den 

hermeneutiska spiralen har därför genomsyrat hela forskningsprocessen, men framför allt vår 

analysstrategi (se avsnitt 4.5).   

 

En kvantitativ studie skulle kunnat ge oss vissa svar på studiens frågeställningar, däremot 

hade vi inte kunnat studera ämnet på djupet och få den inblick som vi önskade vilket gjorde 

att en studie av denna form valdes bort. Viss kritik kan dock riktas mot den kvalitativa 

forskningsmetoden då möjligheten att replikera studien är mycket liten eftersom empirin 

påverkas av exempelvis författarnas ålder, kön och personlighet i mötet med respondenterna. 

En annan aspekt är att författarna till studien ständigt gör avvägningar om vad som är 

betydelsefullt i empirin. Det innebär att det är studiens författare som har tolkningsföreträde 

om vad som är viktigt vilket gör att objektiviteten riskerar att gå förlorad (Bryman 2011, s. 

368). 
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4.2 Tillvägagångssätt och materialinsamling 

Vi har under studiens gång använt oss av både en induktiv och deduktiv ansats. Den induktiva 

ansatsen är ofta kopplad till en kvalitativ forskningsmetod där enskilda iakttagelser kan leda 

till mer generella slutsatser till skillnad från en deduktiv analysstrategi där forskaren utgår 

ifrån en teori och försöker härleda hypoteser som sedan testas på verkligheten (Thomassen 

2007, ss. 49-50). Under studiens gång har vi samlat in vår empiri med förförståelse, teorier 

och tidigare forskning i bagaget vilket innebär att vi då har haft en deduktiv ansats. Eftersom 

att vi började med att sätta oss in i den tidigare forskningen på området gav detta oss en 

begynnande kunskap som även låg till grund för vissa intervjufrågor och därmed präglat 

intervjuerna. I samband med analysarbetet har det däremot framkommit nya intressanta 

aspekter som varit gemensamma för de olika yrkesgrupperna och som vi inte direkt kunnat 

härleda till varken vår förförståelse, våra teorier eller den tidigare forskningen. Detta har alltså 

gjort att vår studie till viss del även har varit induktiv.   

 

Studiens empiri består av intervjuer och policydokument utfärdade av omsorgsförvaltningen i 

Kalmar kommun. För att tolka och analysera vår empiri har vi samlat in tidigare forskning 

som vi funnit relevant för vår studie. Vi använde oss av universitetsbibliotektes ämnesguide 

där de databaser som är relevanta för socialt arbete finns samlade. De databaser som användes 

var PsycInfo, Social Services Abstracts samt SwePub och sökorden var eldercare, lex Sarah, 

quality, elder abuse, whisteblowing, report, inadequate care, organisation, mistreatments, 

municipal elderly care. Andra viktiga sökkällor har även varit Socialvetenskaplig tidsskrifts 

arkiv och myndigheters hemsidor som regering, riksdag, socialstyrelsen samt inspektionen för 

vård och omsorg. Vi har även funnit relevant tidigare forskning genom att titta på olika 

vetenskapliga publikationer och därefter sökt upp originalkällan till det vi funnit intressant för 

vår studie. Det slutliga valet av artiklar grundade sig i vårt syfte och frågeställningar eftersom 

den tidigare forskningen i kombination med teori och empiri ska besvara dessa. 

 

4.3 Intervjustudien 

Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod och samla in empiri genom intervjuer. 

Den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att försöka förstå världen från 

respondenternas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter då kunskap konstrueras 

i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkmann 2009, s. 18). 

Intervjuerna valde vi att utforma på ett semistrukturerat sätt. Anledningen till detta var att vi 
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ville att intervjupersonerna skulle ha stor frihet att individuellt formulera sina egna svar och 

att det även skulle finnas utrymme i intervjuerna till förmån för följdfrågor (Bryman 2011, s. 

415). Vi behöll ändå strukturen genom att ha klara teman om det vi ville avhandla genom vår 

intervjuguide (se bilaga 2). Dessa teman valde vi utifrån vårt syfte där vi beskrivit att vi 

ämnar undersöka kunskap om, erfarenhet av samt inställning till lex Sarah. Hade vi istället 

valt att använda oss av strukturerade intervjuer hade svaren blivit mer konkreta, inte så 

utsvävande och därmed lättare att analysera. Den semistrukturerade intervjun ställde därför 

högre krav på oss som forskare både under intervjun men även vid tolkningen av resultaten. 

Utmaningen för oss under intervjun låg i att kunna göra avvägningar när det var relevant att 

följa upp sidospår och komma med följdfrågor samt när det var viktigt att följa 

intervjuguiden. I all kvalitativ forskning står också forskaren inför en utmaning i och med att 

denne själv är ett viktigt redskap för att kunna samla in empiri. Det är även en större utmaning 

att förhålla sig objektivt i kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ forskning där inte är 

lika stor risk att forskaren påverkar resultatet. 

 

4.3.1 Urval för intervjustudien 

Vi har valt att genomföra vår studie i Kalmar kommun på grund av forskningsekonomiska 

skäl samt tidsmässiga restriktioner. Vår studie är därmed inte riksrepresentativ men däremot 

kan den öppna för liknande studier på andra orter. Exempelvis skulle studier med en 

kvantitativ ansats i form av enkäter vara en möjlig uppföljningsstudie. Vårt urval utgår ifrån 

ett målstyrt urval vilket innebär att vi har valt ut respondenter med kunskap om ämnet utifrån 

våra frågeställningar (Bryman 2011, s. 350). I val av population har vi kommit fram till att de 

yrkesverksamma som i störst utsträckning kommer i kontakt med lex Sarah är de som är 

intressanta som respondenter i vår studie. Utifrån detta är vår bedömning att undersköterskor 

och enhetschefer, som dagligen arbetar i en miljö där lex Sarah förekommer, är de främsta 

respondenterna för vår studie. Andra respondenter som hade varit intressanta för studien hade 

kunnat vara omsorgstagare eftersom det är dem som drabbas av missförhållanden. Dock anser 

vi att det inte hade varit etiskt korrekt då omsorgstagarna ofta befinner sig i en 

beroendeställning gentemot verksamheten och dess anställda. Dessutom hade det varit svårt 

att genomföra inom ramen för denna uppsats då det hade varit problematiskt att komma i 

kontakt samt planera och genomföra intervjuer med omsorgstagare.   

 

I den valda populationen finns det 1130 anställda undersköterskor och 33 anställda 

enhetschefer. Ur denna population har vi valt att intervjua fyra undersköterskor och fyra 
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enhetschefer i Kalmar kommun från både särskilda boenden och hemtjänst. Anledningen till 

att vi har valt att fördela intervjupersonerna på detta vis är att vi vill ha en jämn 

representativitet mellan yrkesgrupperna. Vidare anser vi att antalet intervjupersoner är rimligt 

i förhållande till de tidsramar vi har att förhålla oss till. När vi analyserat vårt resultat har vi 

valt att dela upp våra respondenter utifrån yrkeskategori, vi är alltså intresserade av gruppen 

enhetschefer och gruppen undersköterskor. I vissa fall har vi valt att lyfta fram enskilda 

utsagor som vi ansett vara relevanta just för att de har skilt sig från gruppen.  

 

Vi övervägde att ordna intervjuerna i form av en fokusgrupp. Dock finns det svårigheter i en 

verksamhet likt äldreomsorgen att genomföra intervjuer i grupp. Dessa svårigheter yttrar sig 

både tidsmässigt och ekonomiskt, det är problematiskt för verksamheten att under arbetstid 

avlägsna flera undersköterskor från arbetet. Vi har därför valt att intervjua våra respondenter 

enskilt. En annan aspekt som vi måste förhålla oss till i urvalet av undersköterskor är, för att 

få tillgång till verksamheten måste vi gå via enhetschefen. För att undvika att enhetschefen 

direkt väljer ut en ideal intervjuperson som representerar verksamheten på ett bra sätt hoppas 

vi kunna medverka till ett slumpmässigt urval (Kvale & Brinkmann 2009, s. 181). Detta för 

att endast ideala intervjupersoner inte representerar hela verksamheten och därför inte ger en 

rättvis bild av verkligheten. I val av enhetschefer har vi genomfört ett målstyrt urval där vi 

tagit hänsyn till en problematik som är specifik för vår studie (Bryman 2011, s. 350). Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi haft tre olika enhetschefer som handledare vilka vi 

fått en nära relation till. Enligt oss skulle denna relation kunna påverka intervjun på ett icke 

önskvärt sätt och därför kom vi att direkt välja bort dessa tre enhetschefer.   

 

I första hand valde vi att kontakta de enhetschefer vi valt ut genom vårt målstyrda urval via 

mail. Anledningen till att vi i första hand valde att ta kontakt via mail var på grund av att vi 

ville ge respondenterna möjlighet att i lugn och ro kunna läsa igenom det bifogade 

informationsbrevet (se bilaga 1) och därefter ta ställning till sin eventuella medverkan. 

Mailadresserna sökte vi upp via Kalmar kommuns hemsida. Vid kontakten med 

enhetscheferna var det flera som uppgav att de inte hade möjlighet att medverka på grund av 

hög arbetsbelastning. Ett fåtal av enhetscheferna fick vi heller aldrig kontakt med varken via 

mail och telefon. Slutligen fick vi tag i fyra enhetschefer som tackade ja till intervju. För att få 

kontakt med undersköterskor har vi valt att gå via chefen för att få tillgång till verksamheten. 

Vid de tillfällen enhetscheferna har tackat ja till en intervju har vi ställt frågan om de kunnat 

tillhandahålla ett antal mailadresser till undersköterskor i deras personalgrupper. Därefter har 
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vi valt att slumpmässigt ta kontakt med ett flertal undersköterskor utifrån de kontaktuppgifter 

vi blev tilldelade. Några av undersköterskorna svarade aldrig på vår förfrågan och andra 

tackade nej. Två av de tillfrågade respondenterna föreslog att genomföra intervjun 

tillsammans med en kollega då de kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om lex 

Sarah för att genomföra intervjun enskilt. Vi valde att tacka nej till detta förslag i och med att 

det inte stämde överens med studiens upplägg. Tre av de undersköterskor som tackade ja till 

intervju har en direkt koppling till någon av enhetscheferna. För att få tag på den fjärde 

undersköterskan valde vi slutligen att kontakta en enhetschef som inte medverkar i studien för 

att få tillgång till verksamheten där vi fann vår sista respondent. 

 

4.3.2 Tillvägagångssätt för intervjustudien 

Vid intervjuerna har vi träffats på respondenternas arbetsplatser. Innan intervjun hade vi 

bestämt att en av oss skulle ha huvudansvaret för intervjun och den andra skulle fungera som 

ett stöd men även ta anteckningar under intervjun för att kunna följa upp intressanta sidospår 

men även referera till tidigare frågor och svar. Inledningsvis har vi påmint respondenterna om 

villkoren för intervjun samt innehållet i informationsbrevet. Vi har därmed inför varje intervju 

försäkrat oss om att de har tagit del av informationsbrevet och att vi haft deras muntliga 

godkännande avseende inspelning av intervjun. Intervjuerna har varit mellan 20-40 minuter 

och bygger på de intervjuguider vi gjort. I och med att vi har intervjuat två olika yrkesgrupper 

valde vi att utforma två intervjuguider då alla frågor inte var relevanta för båda 

yrkesgrupperna. Vi har spelat in samtliga intervjuer på våra mobiltelefoner och transkriberat 

dem strax efter att intervjun genomfördes. Under transkriberingen har vi valt att skriva ut allt 

det som sägs ordagrant förutom det som uppenbart inte hör till ämnet eller är av relevans för 

vår studie. 

4.4 Dokumentstudien 

Vi har även valt att göra en dokumentstudie av omsorgsförvaltningens interna 

policydokument som komplement till intervjustudien. Vår tanke är att studera 

omsorgsförvaltningens i Kalmar kommuns policydokument angående lex Sarah inom 

äldreomsorg då vi ville undersöka hur verksamheten internt har valt att utforma egna riktlinjer 

om lex Sarah. Att kombinera två datainsamlingsmetoder genererar ofta i ett bredare 

dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen av resultaten. Dokumentstudie som metod 

är ett verktyg för att ta del av offentlig information och hjälper till att plocka ut de viktigaste 
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komponenterna i det önskade ämnet (Denscombe 2009, ss. 295-296). Dokumenten kan även 

hjälpa forskaren att hitta innebörder och utveckla förståelser för ämnet dokumenten berör och 

den kontext de studeras i. Vidare bör dokumenten ses som en sekundärkälla. En fördel med 

att använda sig av dokumentstudier är att dokumenten är stabila och alltså inte kan påverkas 

av forskarens närvaro. Dokumenten är inte heller producerade i forskningsändamål vilket gör 

att de är opåverkade av själva forskningen. Detta kan i vissa fall bidra med svårigheter i och 

med att dokumenten kan upplevas som osammanhängande vilket vi har erfarit då det i början 

var problematiskt att få en komplett helhetsbild av informationen dokumenten förmedlade 

(Merriam 1994, ss. 118-119). Helhetsbilden har dock efter hand möjliggjorts genom att vi har 

kombinerat dokumenten med intervjuer.  

 

Som är forskare är det viktigt att förhålla sig till dokumentens validitet, alltså dess giltighet. 

För att kunna fastställa detta har vi valt att förhålla oss till de fyra grundkriterierna 

autenticitet, trovärdighet, representativitet samt innebörd (Denscombe 2009, ss. 301-302). 

Med autenticitet avses dokumentens äkthet, kan vi vara säkra på att dokumenten är vad de 

utger sig för att vara? Med stor sannolikhet är de dokumenten vi har använt oss av äkta då de 

är stämplade med kommunens logga samt fastställda av förvaltningschefen. Dock finns det 

inga fullständiga garantier för detta då vi inte själva inte haft tillgång till dem utan erhållit de 

på förfrågan. För att säkerställa dokumentens trovärdighet har hänsyn tagits till dokumentens 

syfte, författare samt i vilken kontext dokumentet är framställt. Dokumenten är framtagna av 

omsorgsförvaltningen i syfte att skapa riktlinjer för hur rapportering enligt lex Sarah ska 

genomföras vilket också är en del av det vi vill undersöka i dokumenten. Dock är det viktigt 

att ha i åtanke att dokumenten vi har fått tillgång till är framtagna i en specifik kontext av den 

egna organisationen vilket kan ha påverkat hur de är utformade. Dokumentens 

representativitet har dock varit svår för oss att kontrollera eftersom vi endast har studerat 

Kalmar kommuns policydokument och därför inte kan fastställa om det är typiskt för sitt slag. 

Vidare vet vi att dokumenten har ändrats över tid i samband med lagändringar, vi vet dock 

inte hur dokumenteten sett ut i tidigare versioner. Innebörden i dokumenten är enligt vår 

bedömning tydlig och utan undermeningar då de innehåller saklig information och tydlig 

översikt (Denscombe 2009, ss. 301-302). 

 

4.4.1 Tillvägagångssätt för dokumentstudien 

För att få tillgång till de dokument som omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun har 

formulerat angående lex Sarah tog vi kontakt med avdelningschefen för utveckling och 
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kvalitet via mail och bad om att få tillgång till dokumenten. Efter en dag fick vi de 

efterfrågade dokumenten bifogade i ett mail. Dessa innehöll ett flödesschema över 

arbetsprocessen för att förebygga, rapportera och hantera missförhållanden och påtagliga 

missförhållanden inom ramen för lex Sarah samt ett aktivitetsschema som vidare utförligt 

förklarar varje del i arbetsprocessen. I aktivitetsschemat framgick det också vem i 

organisationen som bar huvudansvaret och vem som endast var medverkande i varje del av 

arbetsprocessen. Vi fick även två förklarande dokument om lex Sarah och vad som avses med 

missförhållande. I dessa framgick det vad som är syftet med lex Sarah, dess definition, vilka i 

verksamheten som har skyldighet att rapportera samt hur rapporteringen ska gå till. Det finns 

även information om att lex Sarah ska betraktas som en del av organisationens kvalitetsarbete. 

Alla dokument som vi har tagit del av finns tillgängliga i omsorgsförvaltningens interna 

verksamhetshandbok som alla anställda har tillgång till.  

 

4.5 Analysstrategi 

Analysen har genomförts i form av en meningsanalys. Det finns tre huvudmetoder för 

meningsanalys vilka är koncentrering, kodning/kategorisering samt tolkning (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 217-223). I meningskoncentration formuleras respondenternas 

uttalanden mer precist. Varje intervju koncentreras för att kunna nå essensen av 

intervjupersonens åsikter inom varje fråga. I användandet av meningskategorisering skapas 

kategorier eller teman, under vilka intervjupersonernas uttalande kan, eller inte kan, placeras. 

Intervjutexten kodas efter de teman som uppkommer inom ramen för studiens syfte och 

frågeställningar. Med meningstolkning menas att tolka själva meningen genom att fokusera på 

innehållet och vad innebörden är. Respondenternas uttalanden formuleras koncist och den 

väsentliga innebörden av det som sagts formuleras i några få ord (Kvale & Brinkmann 2009, 

s. 223). 

 

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats skrevs de ut för att göra materialet mer 

överskådligt. Utskrifterna har fungerat som verktyg för att göra det enklare för oss att återgå 

till specifika avsnitt i intervjuerna om det skulle behövas. Utskrifterna har på så sätt inte att 

använts för att ersätta de inspelade intervjuerna och reducerats till anhopningar av ord, utan 

verkat som en möjlighet och ett verktyg att kategorisera och kunna återgå till samtalen. För att 

kunna urskilja mönster i de transkriberade utskrifterna har vi använt oss av 

meningskategorisering som analysstrategi till både intervjustudien och dokumentstudien. Det 
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innebär att materialet knyts till specifika nyckelord, kategorier eller teman för att visa vad det 

beskriver. Om meningskategoriseringen är begreppsstyrd innebär det att de teman som 

används bestämts på förhand, är meningskategoriseringen däremot datastyrd bestäms teman 

under genomgången av materialet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217-218). Vi har använt oss 

av datastyrd meningskategorisering eftersom vi på förhand inte visste vilka teman, kategorier 

eller nyckelord som skulle förekomma. Denna analysstrategi har framförallt använts för att 

identifiera och synliggöra de båda yrkesgruppernas kunskap om, inställning till och erfarenhet 

av lex Sarah. Vi anser att en analys genom kategorisering ger materialet från de olika 

intervjuerna och policydokumenten en tydligare översikt och gör materialet lättare att 

jämföra. Viktigt att påpeka är att analysen har påverkats av vår förförståelse om 

äldreomsorgen då vi vid genomgången av materialet har valt ut nyckelord, begrepp och 

utsagor ur empirin som vi har funnit viktiga för vår studie. För att kunna utläsa studiens 

resultat har vi i enlighet med den hermeneutiska spiralen placerat empirins enskilda delar, 

vilket i vårt fall olika nyckelord och teman, i ett större sammanhang och delarna har på så sätt 

tillsammans skapat en helhet (Ödman 2007, ss. 103-105).  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

För att få en inblick i en undersöknings kvalitet så är det viktigt att forskare förhåller sig till 

kriterierna validitet och reliabilitet. Kvantitativa studier bedöms och värderas ofta utifrån 

dessa kriterier medan det i kvalitativa studier kan vara problematiskt. Syftet med kvalitativa 

studier är inte i första hand att erhålla statistiska och mätbara resultat och därmed blir 

begreppet validitet svårt att tillämpa. Det är därför mer lämpligt att i kvalitativa studier endast 

förhålla sig till begreppet tillförlitlighet (Bryman 2011, ss. 352-356). En studies tillförlitlighet 

kan brytas ner till fyra delkriterier vilka vi har valt att förhålla oss till. Dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Genom att säkerställa att vår studie har genomförts enligt de angivna regler som finns att 

förhålla sig till har vi strävat efter att vår studie ska ha hög trovärdighet. Vi har även valt att 

erbjuda samtliga respondenter ett exemplar av den godkända uppsatsen. Genom att göra detta 

försäkrar vi oss om att vi under studiens gång framställt all empiri på ett sanningsenligt sätt 

enligt respondenternas utsagor. Med överförbarhet avses huruvida vårt resultat kan tillämpas 

på en liknande kontext i en annan miljö. Syftet med vår studie är dock inte att framställa ett 

generaliserbart resultat utan vårt fokus är den valda kommunen. Däremot har vi förhållit oss 
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till överförbarhet på så sätt att vi vill tillhandahålla så omfattande beskrivningar som möjligt 

av de specifika detaljerna inom just den kontext vi studerar. För att uppnå pålitlighet i vår 

studie har vi valt att tydligt redovisa vårt tillvägagångssätt genom hela studien. Genom att 

redovisa alla delar i forskningsprocessen och de val vi har gjort för läsaren blir studien 

transparent och tillgänglig. Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att det inte går att 

få någon fullständig objektivitet i studien men att forskaren däremot har gjort allt i sin 

förmåga att försöka uppnå en objektivitet Detta är ofta problematiskt då forskaren har en 

förförståelse och personliga värderingar samt en önskan att styra studiens slutsatser i en 

önskad riktning. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt under studiens gång genom 

att inte blanda in personliga värderingar och försökt tillämpat ett kritiskt tänkande. I processen 

med att kritiskt granska vårt arbete ser vi att det har varit en fördel att vara två då vi har 

kunnat påminna och hjälpa varandra med detta.   

 

4.7 Etiska överväganden och dilemman 

För att säkerställa att vår undersökning är så etiskt korrekt genomförd som möjligt har vi valt 

att förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Syftet med dessa principer är 

att ge normer för förhållandet mellan forskare och respondenter så att vid konflikt kan god 

avvägning ske mellan forskningskravet och individskyddkravet (Vetenskapsrådet 2002).  Det 

grundläggande individskyddet har mer konkret formulerats i fyra huvudkrav som forskaren 

ska förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet vilka även är desamma etiska krav som Bryman (2008, ss. 131-132) redogör 

för (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte. 

Respondenterna ska veta vilken deras roll är i studien och även hur den är upplagd. Detta krav 

är uppfyllt genom att vi skickade ett informationsbrev till våra respondenter innan studien 

påbörjades där detta framkommer. Respondenterna har genom informationsbrevet fått så 

fyllig information om studien som möjligt för att sedan kunna ta ställning till sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. I och med att vi har genomfört en studie där våra respondenter är aktiva var 

samtycke tvunget att inhämtas. Respondenterna var även införstådda med att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst under studien samt välja att undvika frågor som 
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respondenten utav någon anledning inte vill besvara. Även detta framgick i 

informationsbrevet (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagande personer i en undersökning 

ska ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Våra respondenter och deras arbetsplatser har 

avidentifierats i studien och istället fått erhålla fiktiva namn. Detta för att minska risken för att 

deras identitet ska kunna urskiljas (Vetenskapsrådet 2002). 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 

studiens syfte. Detta krav kommer att säkerställas då alla transkriberingar samt 

respondenternas personuppgifter kommer att raderas så fort denna uppsats är godkänd 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Vi är medvetna om att vårt forskningsområde kan vara av känslig karaktär. Det finns en risk 

att respondenterna upplever sig illojala mot organisationen genom att svara på frågor om 

eventuella negativa företeelser kring hanteringen av lex Sarah. Då vi garanterat våra 

respondenter både via informationsbrevet samt vid intervjutillfället om att vi förhåller oss till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet korrekt ska de inte behöva känna en osäkerhet 

kring vad deras medverkan skulle kunna leda till för negativa konsekvenser. För att även 

skydda våra respondenters identitet har vi valt att inte avslöja hur länge de arbetat inom sin 

yrkeskategori. Då spridningen av respondenternas yrkeserfarenhet var stor ansåg vi att det 

hade varit möjligt att som enhetschef kunna identifiera sin undersköterska och genom det 

fiktiva namnet kunnat spåra dennes utsagor i resultatet vilket vi inte ville riskera.  

Genomgående i uppsatsen har vi valt att skriva ut i vilken kommun studien är genomförd i 

och med att vi vill uppnå en hög grad av transparens genom hela uppsatsen. Detta skulle dock 

kunna hamna i konflikt med studiens konfidentialitet. Dock har vi inte lovat våra respondenter 

att avidentifiera vilken kommun de arbetar i  vilket gör att vår bedömning är att vi inte har 

handlat etiskt inkorrekt. Enligt oss väger öppenhet och transparens tyngre i detta fall. I och 

med att antalet möjliga respondenter i den valda populationen var hög är det även mycket 

liten risk att respondenterna skulle kunna identifieras utifrån deras utsagor.  

 

 



 

30 

 

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras en integrerad resultat- och analys då vi anser att detta underlättar 

för läsaren. Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna. Utifrån analysen av 

det empiriska materialet har följande huvudrubriker formulerats; kunskap om lex Sarah, 

inställning till lex Sarah samt faktorer som påverkar rapportering. Avslutningsvis kommer vi 

att presentera en sammanfattning av vårt resultat.   

5.1 Presentation av respondenterna      

              

                   Figur 1, förklaringsmodell till fördelningen av respondenter och deras fiktiva namn.     

Figuren ovan illustrerar våra respondenters fiktiva namn. I och med att vi har garanterat våra 

respondenter konfidentialitet men ändå vill få en så naturlig läsupplevelse som möjligt har vi 

valt att ge varje respondent ett fiktivt namn. 

5.2 Kunskap om lex Sarah 

5.2.1 Definitionen av lex Sarah och missförhållande 

Efter att ha sammanställt empirin framkom det att det råder skillnader och viss variation i hur 

våra respondenter definierar lex Sarah och missförhållanden. Endast få av våra respondenter 

hade god kunskap om lex Sarahs exakta definition medan majoriteten endast kunde beskriva 

valda delar. Ofta tvekade undersköterskorna innan de gav svar på frågan samt var de tvungna 

att fundera över hur de skulle svara. Även om respondenterna valde att behandla olika delar 

av lex Sarah i sina svar delade de uppfattningen om att lex Sarah handlar om brister i 

omsorgen fast uttryckt på skilda vis. 
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Ja det är ju när man upptäcker något som inte funkar, alltså missförhållande och brister 

inom vården som man har skyldighet att rapportera. Det är väl inom socialtjänstlagen,  

någon bestämmelse där igenom. En skyldighet att rapportera missförhållande och brister. 

                                                                                                      (Emma, undersköterska) 

Citatet ovan visar på ett exempel av de svar som vi erhöll där vi efter sammanställningen av 

empirin kunde utläsa att det fanns ett genomgående mönster av att undersköterskorna hade 

generell kunskap om vad lex Sarah innebär men hade desto svårare att konkret uttrycka hur 

lex Sarah är utformad. Detta går att koppla till Kjellbergs (2012, ss. 187-190) resonemang om 

att yrkesutövarna finner missförhållanden och lagtexten samt alla omständigheter kring lex 

Sarah som problematiska att tolka. Vidare har Kjellberg (2012, s. 36) kommit fram till att 

definitionen av missförhållande är en annan aspekt som kan skapa svårigheter vid 

rapportering. Detta argument styrks även av Killick och Taylors (2009, s. 231) som även de 

menar att det finns förvirring kring begreppet missförhållande. Detta var något som vi 

genomgående kunde identifiera under sammanställningen av intervjuerna då både 

enhetschefer och undersköterskor tydligt uttryckte att det var problematiskt att definiera 

begreppet missförhållande och syftet med lex Sarah. En respondent som däremot utmärkte sig 

från mängden beskrev syftet med lex Sarah på följande vis: 

Jag tycker att det är ett sätt att hantera misstag som begås för att rätta till det. Jag ser det 

som ett utvecklingsområde. Inte som att vi liksom ska leta fel hos personer främst utan  

mer att vi ska lära oss av våra misstag och göra rätt. Försöka undvika att liknande fel  

händer igen.                    (Sofie, enhetschef) 

Sofie var unik på så sätt att hon var den enda som tidigt under intervjun lyfte fram att lex 

Sarah kan ses som ett utvecklingsområde genom att försöka undvika att samma misstag begås 

flera gånger. Detta ligger i linje med Kjellbergs (2012, s. 181) beskrivning av hur lex Sarah är 

tänkt att tillämpas. Hon menar att huruvida en försummelse var avsiktlig eller ej egentligen 

inte har någon betydelse utan det är istället konsekvensen av det inträffade som ska åtgärdas 

och förebyggas.  

5.2.2 Gränsdragning mellan lex Sarah och avvikelser 

Flera av enhetscheferna och undersköterskorna har uppgett att det finns svårigheter att avgöra 

vad som är en avvikelse och vad som är en lex Sarah vilket även Kjellberg (2012, s. 36) har 

kommit fram till. Kjellberg (2012, ss. 176-177) menar att flera olika rapporteringssystem 

inom en organisation kan leda till förvirring eftersom gränsdragningen mellan sjukvård, 

omsorg, medicinska och sociala avvikelser kan utgöra ett hinder. Ytterligare en orsak till att 

rapporter inte skrivs är de otydliga gränser som finns mellan vad som ska hanteras som 
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avvikelser och vad som ska hanteras som missförhållande. Linda förklarar gränsdragningen 

mellan avvikelser och lex Sarah såhär: 

Mer tydlighet tror jag kring vad är en lex Sarah rent krasst, hur tidigt, hur lätt, hur tungt, 

alltså där tar en avvikelse slut och där tar lex Sarah vid. Så tycker jag att det ska vara för  

det är ganska otydligt vart den gränsen går. Och det kanske blir så att ju tydligare den är 

desto mer kommer det in och desto bättre blir det för alla sen i slutänden. [...] jag tror att  

många hellre skriver avvikelser än lex Sarah [....].                     (Linda, undersköterska) 

Av citatet framkommer det att Linda tror att många hellre skriver en avvikelse än en lex Sarah 

vilket kan bero på att avvikelsen stannar internt inom gruppen och hos närmsta chef. En 

respondent uttryckte även att en lex Sarah syns mer utåt vilket också kan vara ett skäl till att 

många väljer att skriva en avvikelse istället för en lex Sarah rapport. Detta resonemang styrks 

av Hedin och Månsson (2008, s. 282) som kunnat konstatera att anmälningar enligt lex Sarah 

ofta leder till att missförhållanden kommer till allmänhetens kännedom genom massmedias 

bevakning. Vidare har även Malmedal, Hammervold och Saveman (2009, s. 748) kommit 

fram till att ju äldre personalen är, desto större är risken för att de väljer att ta itu med problem 

internt samt att de anser att det inte är någon poäng med att rapportera då inga åtgärder vidtas. 

Detta kan alltså leda till att vissa missförhållanden enligt lex Sarah aldrig kommer till känna 

och utreds därför inte vilket gör att värdefull information till det systematiskt kvalitetesarbetet 

går förlorad.  

5.2.3 Kunskap om de interna dokumenten 

När dokumentstudien och samtliga intervjuer var genomförda kunde vi fastslå att det fanns en 

kunskapsbrist hos respondenterna angående de interna policydokumenten. Dokumenten består 

av en processkarta som är vidare förklarad i sju aktivitetsscheman samt två övergripande 

dokument om syftet med lex Sarah. Det enda dokument som respondenterna själva har 

behandlat under intervjun är processkartan (Omsorgsförvaltningen 2011a), detta efter att vi 

har frågat om de vet om det finns några angivna riktlinjer och rutiner för hur rapporteringen 

ska gå till inom organisationen. Respondenterna har inte tagit upp något av de sju 

aktivitetsscheman och inte heller något av de dokument som övergripande talar om syftet med 

lex Sarah. Denna typ av policydokument kan enligt Svensson (2011, ss. 304-305) uppfattas 

som en form av styrning och kontroll av verksamheten från ledningens sida. Konsekvensen av 

att inget av dessa policydokument är kända ute i verksamheterna riskerar att bidra till att 

syftet med dokumenten gå förlorat men även den styrning och kontroll som dokumenten 

avsåg att bidra till. 
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5.3 Inställning till lex Sarah 

Under analysen av empirin har vi kunnat utläsa en genomgående inställning hos 

undersköterskorna där missförhållanden betraktas som konsekvensen av en medveten 

handling. Enhetschefen Sofie uppgav även detta då det var något hon hade identifierat i sina 

arbetsgrupper. Hon anser att lex Sarah fortfarande betraktas som misstag som personalen 

begår och inte som potentiella utvecklingsområden. Vidare uppger hon att alla de 

missförhållanden som sker inte behöver bero på en medveten handling utan även kan vara 

missar av olika slag. Vi har även av empirin kunnat utläsa en tendens hos undersköterskorna 

att betrakta missförhållanden som något som sker på andra arbetsplatser. En av 

respondenterna beskrev hur arbetsgruppen pratar om lex Sarah på följande vis: 

Det pratas faktiskt inte så mycket om det, eftersom vi är så långt ifrån där. Så att det 

pratar vi inte så mycket om. Eller ingenting rättare sagt.        (Maria, undersköterska) 

 

Av citatet ovan blir det tydligt att det finns en distans till missförhållanden och lex Sarah. 

Vidare framhöll undersköterskorna att lex Sarah var något som var ovanligt på deras 

arbetsplatser då det enligt dem inte förekom några missförhållanden att rapportera. Under våra 

intervjuer med undersköterskorna framkom det att ingen av dem hade rapporterat enligt lex 

Sarah. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av institutionaliseringsteorin. En del av teorin 

förklarar hur yrkesverksamma på arbetsplatser med hjälp av typifiering skapar en verklighet 

med rutiner och vanor genom att gemensamt i en grupp samtala om fenomen på ett särskilt 

vis. I detta exempel skulle det kunna innebära att när någon stöter på ett missförhållande ställs 

denne inför ett problem som ännu inte har inordnats i rutinerna. Att göra något som inte är en 

rutin skulle kräva en stor ansträngning av individen (Berger & Luckmann 1998, s. 69). Detta 

kan göra att individen väljer att lösa problemet med en redan invand rutin som redan är 

etablerad i kunskapsförrådet. Det är troligt att det förekommer missförhållanden enligt lex 

Sarah på respondenternas arbetsplatser men eftersom rapportering enligt lex Sarah ännu inte 

är en rutin så löser personalen problemet med redan invanda medel. Trots att ingen av 

respondenterna hade rapporterat ett missförhållande enligt lex Sarah var de var alla 

övertygade om att de skulle ha ett stöd från både sina kollegor och ledningen om de någon 

gång skulle rapportera. 

Av empirin framgår det att det finns en skillnad mellan hur enhetschefer och undersköterskor 

ser på att rapportera den egna verksamheten. Detta resonemang styrks av Malmedal, 

Hammervold och Saveman (2009, s. 748) som lyfter fram att attityden till rapportering kan 
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kopplas till utbildningsnivå. Enhetscheferna menar att det kan finnas en positiv aspekt av att 

rapportera missförhållanden enligt lex Sarah, då utvecklingsområden för omsorgens kvalitet 

kan identifieras. Det är en tydlig skillnad från undersköterskorna som anser att 

missförhållanden är en handling som utförs av “en sämre kollega“ snarare än att 

missförhållandet är en del av ett större systemperspektiv där exempelvis rutiner har brustit. 

Detta synsätt bidrar till att peka ut enskilda syndabockar vilket aldrig var syftet med lex 

Sarah. Kjellberg (2012, s. 215) har dock kommit fram till att detta synsätt inte är ovanligt då 

det framkommer av flera rapporter som hon tagit del av att lex Sarah används som en strategi 

för att identifiera olämplig omsorgspersonal. I rapporterna har bristerna i omsorgen knutits an 

till anställdas regelbrott och ansvaret förlades endast på den enskilde medarbetaren, men 

ansvaret för en god omsorg vilar på långt fler än omsorgspersonalen. Det yttersta ansvaret för 

omsorgens kvalitet har trots allt verksamhetsansvariga och de politiker som sätter ramar för 

verksamheten. Det ansvaret kan aldrig förhandlas bort eller skjutas över på enskilda 

medarbetare. Kjellberg (2012, s. 181) lyfter fram att missförhållanden uppstår som en följd av 

både avsiktliga och oavsiktliga handlingar och att det är konsekvensen av det inträffade som 

ska åtgärdas och förebyggas genom att placera händelsen i ett bredare systemperspektiv samt 

att organisationen inte vinner något på att peka ut enskilda syndabockar. Implementeras inte 

detta synsätt i verksamheterna är det stor risk att även det systematiska kvalitetsarbetet går 

förlorat. Detta går även att relatera till Berger och Luckmanns (1998, s. 69) teori om 

institutionalisering som beskriver hur all mänsklig aktivitet har risk för att bli vanemässig. 

 För att en vana ska bli gemensam för en grupp krävs att de gemensamt talar om vanan och 

därför måste den genom typifiering benämnas. Typifiering skapar verkligheten när 

gruppmedlemmarna samtalar om ett fenomen på ett särskilt vis. Detta innebär att om 

undersköterskor talar om fenomenet missförhållande i relation till enskilda syndabockar 

kommer det så småningom bli verkligheten i organisationen. Risken med en typifiering av 

detta slag är att den går i arv inom organisationen och därmed blir svår att bryta.  

5.3.1 Den massmediala bevakningen av äldreomsorgen 

Under sammanställingen av empirin har vi kunnat utläsa att samtliga respondenter tycker att 

den bild som media förmedlar inte stämmer överens med verkligheten. Diana uttryckte att 

missförhållanden enligt lex Sarah ofta blåser upp till orimliga proportioner i media och att de 

som arbetar inom äldreomsorgen ofta inte känner igen sig i hur verksamheten framställs. 

Vidare påtalade undersköterskorna Maria och Linda att den bild som media förmedlar 

tenderar att framställa omsorgsyrket i dålig dager. De uttrycker att det vinklas på ett sätt som 
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endast belyser felen som begås och inte de eventuella positiva faktorerna som faktiskt finns. 

Detta resonemang styrks även av Hedin och Månsson (2008, s. 283) som kommit fram till att 

en vanlig reaktion på den massmediala bevakning är att organisationen inte delar den bild av 

verksamhetens brister som media framställt. Det är därför vanligt att organisationen upprörs 

av medias sätt att skildra eller vinkla kritiken. Linda menar att många lex Sarah rapporteringar 

inte endast behöver bero på något negativt utan snarare kan vara en konsekvens av att 

personal vågar anmäla missförhållanden. Hon tror inte att gemene man förstår att det kan vara 

en positiv aspekt att en kommun anmäler fler missförhållanden än en annan. Maria uttryckte 

sig på följande vis om konsekvensen av hur media framställer missförhållanden: 

Alla får liksom skit för det på något vis fastän att kanske 95 % gör ett himla bra jobb.  

Så att de som drar ner det fördärvar för många.                   (Maria, undersköterska)     

                                                                                    

Maria menar att det endast är en liten del av de anställda som utsätter omsorgstagarna för 

missförhållanden och att dessa då representerar hela yrkeskåren då media sällan visar någon 

motbild. Linda tog även upp det faktum att media avgör vad som är sant och vad som är falskt 

genom att de har makten att välja vilken bild av äldreomsorgen som förmedlas till 

allmänheten. Detta kan leda till att förtroendet för äldreomsorgen minskar då bilden av 

äldreomsorgen enligt Kjellberg (2012, s. 128) till stor del präglas av olika vårdskandaler.  

5.3.2 Inställning till innehållet i de interna dokumenten 

Av dokumentstudien har vi även kunnat identifiera att organisationen har formulerat att 

skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah ska betraktas som ett led i kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling i verksamheten. Vidare framgår det av dokumentstudien att:  

            En bättre balans bör eftersträvas mellan ett individperspektiv, dvs. vem som gjorde fel  

           och ett systemperspektiv, dvs. vad som har brustit i organisationen m.m. För detta krävs  

            bl.a. att större tonvikt läggs vid förebyggande åtgärder och riskanalys så att fel, brister och  

            missförhållanden på ett tidigt stadium kan upptäckas och därmed i möjligaste mån undvikas. 

                                                                    (Omsorgsförvaltningens verksamhetshandbok 2011, s. 1)                

Majoriteten av respondenterna kunde se en koppling mellan kvalitet och lex Sarah. Däremot 

hade de svårt att motivera och förklara på vilket sätt. En enhetschef menade att hon kunde se 

skillnad på hur mer välutbildad personal på ett annat sätt såg kopplingar till kvalitet vilket 

stämmer överens med Malmedal, Hammervold och Savemans (2009, s. 748) resonemang om 

hur utbildningsnivån spelar in som en viktig faktor i attityden till rapportering. De menar att 

det är mer troligt att utbildade undersköterskor genom sin utbildning har lärt sig att ifrågasätta 

praktiken än de undersköterskor som ej är utbildade. Vidare visar studien att personal som har 

hög utbildning är mer benägna att rapportera än dem som har lägre utbildning. Risken med att 
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inte se kopplingen mellan lex Sarah och kvalitet är att omsorgspersonalen inte heller ser 

nyttan i att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah. Detta innebär att 

omsorgspersonalens roll som ett led i verksamhetens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

inte fungerar på det sätt som det är framskrivet i de interna policydokumenten.   

5.4 Faktorer som påverkar rapportering 

5.4.1 Utrymme för rapportering i verksamheten 

Tidigare har vi kunnat peka på att rapportering enligt lex Sarah är problematiskt då vi har 

kunnat urskilja att definitionen av missförhållanden är otydlig samt att det är svårt att skilja 

rapportering enligt lex Sarah från avvikelserapportering. Vi har även kunnat identifiera 

ytterligare faktorer genom empirin som påverkar lex Sarah rapportering negativt. 

Enhetscheferna uppgav att lex Sarah är förknippat med mycket arbete där den främsta orsaken 

till detta är att det är en tidsödande process. 

Ja tyvärr är det det (tidsödande). Som jag sa, det är ju en process. Säkert, hade man rutin 

så skulle det ju inte vara det. Det är ju inte så att man skriker ”jippie” när man får in en, 

det ska jag vara villig att erkänna.                                                    (Miriam, enhetschef) 

Ovanstående citat är en uppfattning som vi har kunnat härleda till Kjellbergs (2012, s. 186) 

studie där det framkommer att enhetschefer anser att lex Sarah betraktas som en 

arbetsbelastning tidsmässigt. Samtliga enhetschefer i vår studie uppgav att de tyckte att lex 

Sarah var förknippat med mycket arbete och därmed en tidsödande process. Två av 

undersköterskorna, Diana och Maria, delade inte denna uppfattning utan ansåg istället att en 

lex Sarah-rapport inte var något som var tidsödande för varken undersköterskor eller 

enhetschefer. Enhetschefen Tina uttryckte att hon sällan rapporterar enligt lex Sarah och att 

rapporteringssystemet är komplicerat vilket gör att hon upplever att hon aldrig får rutin på hur 

systemet fungerar. Detta kan också vara en bidragande orsak till att enhetscheferna upplever 

att lex Sarah är förknippat med tidsödande arbete eftersom att vid varje ny rapport som ska 

dokumenteras är det troligt att de har glömt stora delar av processen. Vidare framkom det att 

enhetschefen Lena ansåg att lex Sarah även är förknippat med mycket psykiskt arbete och att 

det finns en tyngd i att behöva göra skriva en lex Sarah då den berör många personer. Miriam 

uttryckte även hon att arbetet med lex Sarah kunde vara psykiskt påfrestande då man som 

chef bygger ett förtroende för sina anställda. Hon menade att hon blir besviken på ett 

personligt plan när detta förtroende bryts.  

Linda uttryckte att det inte finns någon möjlighet att skriva lex Sarah rapporter då det inte 

finns utrymme för detta i den dagliga planeringen. Detta stämmer till stor del överens med det 
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som Kjellberg (2012, ss. 133-134) lyfter fram där omsorgspersonal vittnar om en tidsbrist 

inom äldreomsorgen. Bemanningen inom äldreomsorgen minskar samtidigt som de 

ekonomiska sparkraven ökar vilket gör att det inte finns utrymme i verksamheterna att sätta 

sig ner och dokumentera. En konsekvens av det kvalitetssäkringsarbete som lex Sarah syftade 

till att bidra med är att det ställer höga krav på rutiner, manualer, kvalitetsplaner och 

utvärderingar. För att kunna uppfylla alla dessa krav ökar också behovet av dokumentation 

ute i verksamheterna. Om en händelse ska dokumenteras gör omsorgspersonalen detta när de 

får tid till det vilket oftast blir en annan dag eller inte över huvud taget. Vidare har Kjellberg 

(2012, ss. 238-239) identifierat att dokumentationen idag är mer avancerad än tidigare och att 

fokus ligger på omsorgspersonalens förmåga att uttrycka sig korrekt istället för deras förmåga 

och kunskap om omsorgsarbetet. Detta är en faktor som gör att omsorgspersonalen värjer sig 

ytterligare från att rapportera eftersom de inte känner sig säkra på hur de ska uttrycka sig.  

En följd av den höga arbetsbelastningen och scheman utan utrymme för oförutsedda händelser 

är att personalens handlingsutrymme minskar i förhållande till rapportering enligt lex Sarah. 

Hedin och Månsson (2008, s. 282) har kommit fram till att yrkesutövare med större 

handlingsutrymme är mer benägna att rapportera och lyfta fram kritik än de med mer 

begränsat handlingsutrymme. I och med att organisationer sätter gränser och ramar för vilka 

handlingar som är möjliga att utföra så menar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss. 

16-17) att det formas ett visst handlingsutrymme som är specifikt för verksamheten och 

relationen mellan organisationen och arbetstagaren. Med ett snävt handlingsutrymme finns en 

risk för att yrkesutövarna inte rapporterar. Ytterligare faktorer som inverkar på 

handlingsutrymmet som vi har kunnat identifiera är vilken kunskap yrkesutövarna besitter om 

missförhållanden och lex Sarah. Vi har tidigare i vårt resultat visat på att det finns en 

bristfällig kunskap om lex Sarah vilken kan bidra till att handlingsutrymmet minskar då 

yrkesutövarna inte har kunskap om de hjälpmedel som finns för rapportering. 

5.4.2 Repressalier, klimat och kultur 

En annan faktor som kom fram i samtliga intervjuer var att alla uttryckte att relationen till 

kollegorna kunde utgöra ett hinder för rapportering enligt lex Sarah. Flera av 

undersköterskorna uppgav att de trodde att om de själva skulle göra en lex Sarah, så skulle det 

få konsekvenser i form av att kollegor uppfattar handlingen som illojal mot gruppen. En 

undersköterska uppgav följande: 
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Ja det är nog för att man tycker att det känns svårt att sätta dit sina arbetskamrater kanske. 

Man kanske blundar för det och det är ju hemskt egentligen. Jag tror att det är därför, man 

vill inte köra igång någonting liksom.                                             (Diana, undersköterska) 

Av citatet framgår det att det finns en rädsla för repressalier och att det kan vara ett hinder för 

att rapportering sker. Rädslan är dock inte obefogad då mycket av vår tidigare forskning pekar 

på att just repressalier är vanligt förekommande i samband med att kritik framförs mot den 

egna verksamheten. Detta trots att rätten att påtala missförhållanden har förstärkts genom en 

lagstadgad skyldighet att rapportera. I Malmedal, Hammervold och Savemans (2009, s. 749) 

studie framkommer det att verksamheten inte på något sätt gynnas av att anställda väljer att 

inte rapportera. Istället är det den verksamhet som tillåter sin personal att ifrågasätta och 

framföra kritik som befinner sig i den mest gynnsamma positionen i förhållande till att kunna 

utveckla den bästa möjliga omsorgen. Det är enligt Hedin och Månsson (2008, s. 290) inte 

framgångsrikt i längden för organisationen att inte vilja diskutera kritiska synpunkter då det 

kan medföra att kompetenta och kreativa medarbetare väljer att lämna organisationen. Det kan 

även bli så att de anställdas engagemang i arbetet minskar vilket kan leda till en lägre 

arbetsprestation hos omsorgspersonalen som i slutändan drabbar omsorgstagarna.  

Enligt Bern-Klug och Sabri (2012, s. 7) kan missförhållanden inom äldreomsorgen relateras 

till en verksamhets kultur och klimat vilket även Hedin och Månsson (2008, s. 283) kommit 

fram till. Kulturen på en arbetsplats tycks ofta vara präglad av ett normsystem där lojalitet och 

tystnad är vanliga inslag. I många verksamheter tycks det finnas starka normer som säger att 

anställda inte bör yppa interna problem om brister i verksamheten i och med att arbetsledare 

och kollegor kan bli upprörda över detta vilket skapar ett obehag på arbetsplatsen. En av 

enhetscheferna vi intervjuade resonerade kring problematiken med ett sådant normsystem och 

uppgav följande: 

Det kan nog vara så att man döljer i arbetsgrupper, att det blir lite av en praxis att man får 

uppträda på ett visst sätt. Särskilt när det handlar om bemötandefrågor.                             

                                                                                                                (Sofie, enhetschef) 

Sofie menar att det i verksamheten har skapats ett tillåtande klimat för att uppträda på ett visst 

sätt. Detta stämmer överens med Berger och Luckmanns (1998, ss. 70-71) teorier om 

institutionalisering där de menar att vanor och rutiner genom typifiering konstruerar 

verkligheten inom organisationen. Enligt detta resonemang skulle det alltså innebära att det 

blir en vana eller rutin att uppträda på ett visst sätt, exempelvis att dölja förekomsten av 

missförhållande. Denna vana eller rutin är ofta ingen medveten handling utan snarare en 

företeelse som har gått i arv på arbetsplatsen genom typifiering. Det innebär att handlingen 
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har inordnats i ett mönster och blivit en del i ett kunskapsförråd. Handlingen blir därmed en 

norm som kan upprepas med mindre möda. Både undersköterskan Linda och enhetschefen 

Miriam uppger även de att det finns ett resonemang inom verksamheten som tillåter att inte 

rapportera enligt lex Sarah med ursäkten att “vi gör det nästa gång”. Det har alltså blivit en 

vana att skjuta upp problemet. En sådan vana är problematisk då den kan hämma en 

utveckling inom verksamheten eftersom händelser aldrig utreds. Konsekvensen av detta är 

både att det systematiska kvalitetsarbete som är en del av lex Sarah går förlorad och därmed 

riskerar omsorgstagare att upprepat drabbas av missförhållande. 

5.4.3 De interna dokumenten som påverkande faktor för rapportering 

I aktivitetsschema för delprocess förebygger och identifierar (Omsorgsförvaltningen 2011b) 

framgår det att det är obligatoriskt att samtala om rapporteringsskyldigheten vid 

arbetsplatsträffar. Vi har kunnat fastställa att de förebyggande åtgärder som förvaltningen 

formulerat sällan efterlevs ute i verksamheterna då rapporteringsskyldigheten inte diskuteras 

 så ofta som det är tänkt. Av vår empiri har det framkommit att lex Sarah är ett ämne som 

sällan lyfts på initiativ av varken enhetschefer eller undersköterskor under personalmöten. 

Undersköterskorna påpekade att det fanns utrymme under personalmöten för dem att lyfta 

funderingar angående lex Sarah men att det inte var vanligt förekommande. Det framgick 

även från enhetscheferna att inte heller dem väljer att lyfta rapportering enligt lex Sarah på 

arbetsplatsträffar utan det är istället andra punkter som prioriteras.  

Vi har tidigare presenterat i yrkesbeskrivningen att enhetschefer befinner sig i en 

mellanposition. De ska både följa och förhålla sig till politiska beslut samt verksamhetens 

krav (Wolmesjö 2005, s. 38). På grund av enhetschefernas position inom organisationen där 

de både ska verkställa politiska direktiv samtidigt som de befinner sig långt ner inom 

organisationens hierarki är de vad Lipsky benämner som en gräsrotsbyråkrat (Lipsky 2010, ss. 

4-12). Gräsrotsbyråkraten har i sitt arbete möjlighet att avgöra vilka krav och behov inom 

verksamheten som ska tillgodoses. Som enhetschef är det därför möjligt att påverka huruvida 

rapportering enligt lex Sarah ska betraktas som en del i det dagliga arbetet. Enligt Kjellberg 

(2012, s. 185) har implementeringen av lex Sarah på många sätt har varit bristfällig då 

kunskap saknas om lagens innehåll samt har rutiner och erfarenheter från tidigare rapporter 

inte tagits tillvara på.  Detta har inneburit att verksamheterna själva fått ta ett stort ansvar för 

hur arbetet med lex Sarah ska vara utformat. Det har medfört ett stort handlingsutrymme för 

gräsrotsbyråkraten där denne har kunnat välja hur implementeringen av lex Sarah ska gå till. 

Handlingsutrymmet är tänkt att skapa flexibilitet beroende på hur verksamheten är utformad. 
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Om flexibiliteten i handlingsutrymmet blir alltför stor kan det innebära att lagen inte vidare 

implementeras på grund av att valmöjligheterna för hur implementering ska gå till blir alltför 

många och därmed svåra att hantera. Det ligger till stor del på enhetschefens ansvar att 

implementera bestämmelserna i de interna dokumenten i verksamheten och därmed prioritera 

vilka områden som ska lyftas på arbetsplatsträffar. Om de anställda hade mer kunskap om de 

interna policydokumenten och dess syfte skulle de kunna vara ett hjälpmedel för 

rapporteringen och implementeringen av lex Sarah.   

5.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Sammanfattningsvis vill vi knyta tillbaka till våra frågeställningar. De två olika 

yrkesgrupperna har beskrivit missförhållanden och lex Sarah på olika sätt och majoriteten 

kunde endast redogöra för valda delar av definitionerna. Studiens resultat visar att det finns 

brist på kunskap om lex Sarah och missförhållanden hos både enhetschefer och 

undersköterskor i kommunal äldreomsorg. Vidare har undersköterskor beskrivit att 

missförhållanden sker som en konsekvens av en medveten handling samt att det är något som 

förekommer på andra arbetsplatser och inte den egna. De har inte reflekterat över att 

missförhållande kan ske som en konsekvens av både medvetna och omedvetna handlingar. 

Vårt resultat visar även att det finns en tendens att se den som står ansvarig för ett 

missförhållande som en syndabock. Detta innebär att undersköterskor inte ser det som om att 

de rapporterar sin egen verksamhet utan en enskild kollegas felaktiga handlande. Bland 

enhetscheferna beskrevs rapportering den egna verksamheten ur ett bredare perspektiv då 

enhetscheferna tydligare kunde se att rapportering enligt lex Sarah som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vidare fann vi en rad faktorer som kan påverka rapportering 

enligt lex Sarah negativt. Samtliga enhetschefer uppfattade arbetet med lex Sarah som 

tidsödande. Det framkom även att både enhetschefer och undersköterskor var överrens om att 

rädslan för repressalier från kollegor kunde påverka rapportering negativt. Slutligen har vi 

kommit fram till att hur implementerat lex Sarah och dess egentliga syfte är i verksamheten 

beror till stor del på hur enhetschefer väljer att prioritera lex Sarah som en del i det dagliga 

arbetet. 
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6. Diskussion 

I våra frågeställningar har vi ställt frågor om vilka kunskaper de olika yrkesgrupperna har om 

missförhållanden och lex Sarah rapportering, hur de olika yrkesgrupperna ser på att rapportera 

sin egen verksamhet samt på vilket sätt olika faktorer påverkar lex Sarah rapportering. Genom 

resultatet kan vi utläsa att det finns en bristande kunskap om lex Sarah och missförhållanden 

samt hur rapporteringen ska gå till. Vi kunde av vår empiri utläsa att det fanns en förvirring 

och viss tveksamhet kring begreppen och svårigheter att definiera vad som avses med 

missförhållanden och lex Sarah. Vidare ansåg majoriteten av respondenterna att det var 

problematiskt att skilja på avvikelser och rapportering enligt lex Sarah. I samband med detta 

kunde vi identifiera en rädsla för att rapportera enligt lex Sarah eftersom att respondenterna 

uttryckte att bristerna syns mer utåt och inte stannar inom arbetsgruppen. Yrkesutövarna 

tenderar därför att hellre påtala problem och brister internt inom gruppen via avvikelser. 

Enligt oss skulle detta kunna innebära att det finns ett mörkertal av missförhållanden enligt 

lex Sarah som istället blivit rapporterade som avvikelser. Eftersom avvikelser inte på samma 

vis ses som ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet innebär det att verksamheten 

förlorar material i form av utredningar. Dessa utredningar hade kunnat ge ledtrådar om varför 

missförhållandet uppkom från första början och på så sätt förhindra att det upprepas. 

Av resultatet framgick det att främst undersköterskorna såg det som problematiskt att 

rapportera sin egen verksamhet. De upplevde att konsekvensen av detta kunde bli att kollegor 

uppfattar handlingen som illojal mot arbetsgruppen och organisationen vilket kan leda till 

konflikter. Dessa konflikter upplevs som obehagliga och därför undviker yrkesutövarna att 

rapportera eftersom det finns en rädsla för de konsekvenser som kan följa. Mot bakgrund av 

detta tror vi att många väljer att avstå från att rapportera då fokus snarare ligger på rädslan för 

repressalier än på rapporteringsskyldigheten. Något som vi funderar över i samband med detta 

är att ingen av respondenterna uttryckte att det kunde vara en illojal handling gentemot 

omsorgstagarna att inte rapportera missförhållanden enligt lex Sarah.  

Trots att det är en lagstadgad skyldighet att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah har 

vi i samband med att vi har analyserat vår empiri kunnat identifiera olika faktorer som 

påverkar rapportering. Efter att ha sammanställt våra respondenters utsagor har vi kunnat 

utläsa att alla enhetschefer var överens om att rapportering enligt lex Sarah är en tidsödande 

process. De uttryckte att rapporteringssystemet är komplicerat vilket gör att det tar lång tid att 

få rutin på processen samt att det finns en kunskapsbrist. Vidare kunde vi identifiera att flera 



 

42 

 

av de utfärdade policydokumenten inte är kända ute i verksamheterna vilket vi tror kan bidra 

till att omsorgspersonal inte känner sig säkra på syftet med lex Sarah samt hur rapporteringen 

inom verksamheten ska gå till. Resultatet visar även att verksamhetens kultur och klimat 

påverkar förutsättningarna för rapportering samt att det finns rädsla för repressalier.  

Vår avsikt med presentationen av resultatet vi har kommit fram till är inte att beskylla varken 

enhetschefer eller undersköterskor för den kunskapsbrist som råder. Vår avsikt är snarare att 

belysa att det finns en bristande kunskap kring lex Sarah och att det resultatet kan ligga till 

grund för förbättringsarbeten inom verksamheten. Vi vill även påpeka att enhetschefer och 

undersköterskor inte i alla avseenden har samma möjlighet genom arbetet att tillgodose sig 

kunskap om lex Sarah. Detta eftersom yrkesgruppernas arbetsuppgifter skiljer sig brett åt på 

så sätt att enhetschefen har mer kontorstid än en undersköterska och även en större frihet i att 

kunna disponera hur arbetsdagen ska se ut och därmed kunna prioritera att erhålla sig kunskap 

om exempelvis lex Sarah.  

Den kunskapsbrist som råder om lex Sarah och missförhållanden kan enligt oss ge en negativ 

effekt på det systematiska kvalitetsarbetet. Undersköterskornas roll i kvalitetsarbetet är som 

producenter av dokumentation samt även som rapportörer och fungerar därför som förmedlare 

av potentiella förbättringsområden. Utan undersköterskors medverkan kan inte förvaltningen 

utföra sitt kvalitetsarbete på det sätt det var tänkt. Det är därför viktigt att undersköterskorna 

lär sig att dokumentera och rapportera alla missförhållanden. Resultatet av vår studie visar att 

det varken finns kunskap eller utrymme för den typ omfattande dokumentation som det 

systematiska kvalitetsarbetet kräver vilket kan ses som en konsekvens av de ekonomiska 

sparkrav som ställs på omsorgen. Enligt oss är detta ett viktigt utvecklingsområde för 

äldreomsorgen men vi finner att det kan vara svårt att genomföra inom de befintliga 

budgetramarna. Risken är att om en satsning görs på undersköterskors kunskap om lex Sarah 

och missförhållanden inom befintliga budgetramar så finns det en risk att omsorgen blir 

lidande då tiden för detta måste tas från omsorgstagarna. Likväl riskerar det systematiska 

kvalitetsarbetet att gå förlorat om en satsning enbart görs på omsorgen eftersom kunskapen 

om lex Sarah och missförhållanden hos de som ska rapportera går förlorad eller förblir 

oförändrad.  

Majoriteten av respondenterna i vår studie har uttryckt att arbetet utförs efter ett schema med 

lite utrymme för oförutsedda händelser. Eftersom omsorgen är präglat av besparingar och 

effektivisering leder detta till en hög arbetsbelastning hos både enhetschefer och 
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undersköterskor. Vi anser att det är troligt att de yrkesverksamma får prioritera och resonera 

med sig själva vilka arbetsuppgifter som är rimliga att hinna med. Det är därför inte ovanligt 

att exempelvis dokumentation ej prioriteras. Den lagstadgade skyldigheten att rapportera 

missförhållanden enligt lex Sarah kanske inte är tillräcklig om yrkesutövaren inte ser 

rapporteringen som en del av sina främsta arbetsuppgifter. Av studiens resultat framkommer 

det att det är först när de yrkesverksamma har tid utöver de vanliga arbetsuppgifterna som de 

har möjlighet utföra sådant som i vanliga fall inte prioriterats. Konsekvensen av detta är att 

dokumentationen riskerar att utföras i mindre utsträckning vilket leder till att viktig 

information går förlorad. 

Någonting som vi har funderat över efter att ha analyserat vårt resultat är hur undersköterskor 

uttrycker att de känner att de skulle få stöd från kollegor om de skulle rapportera samtidigt 

som de tror att repressalier från kollegor är vanligt förekommande. Ingen utav 

undersköterskorna vi intervjuade hade själva rapporterat ett missförhållande och därför kunde 

de endast sia om hur utgången skulle bli. Upplevelsen var att missförhållanden är något som 

sker på andra arbetsplatser och inte den egna. Respondenterna distanserade sig både till att 

missförhållanden skedde på deras arbetsplats samt tyckte att deras arbetsgrupp var ovanligt 

samspelt jämfört med andra. Chansen att vi har lyckats intervjua fyra undersköterskor som 

representerar varsin ideal arbetsplats är enligt oss mycket liten. Vi tror att det finns en stark 

lojalitet mot den egna arbetsgruppen som har varit svår för oss att komma förbi under 

intervjuerna.  

Enligt siffror vi har erhållit från IVO framkommer det att antalet lex Sarah anmälningar ökat 

med 40 procent från år 2012 till år 2013. Slutligen skulle vi vilja påpeka att det är viktigt att 

ha i åtanke att det faktum att anmälningar enligt lex Sarah ökar inte behöver betyda att antalet 

missförhållandena inom äldreomsorgen ökar. Det kan istället vara så att de personer som 

innefattas av rapporteringsskyldigheten har blivit bättre på att rapportera och därför kommer 

fler missförhållandena inom äldreomsorgen till känna. Detta förtar ändå inte vikten av lex 

Sarah rapporteringen inom äldreomsorgen då det fortfarande är faktiska missförhållanden som 

rapporteras och därmed inte heller vikten av vår studie. Resultatet av vår studie pekar trots allt 

på att rapportering enligt lex Sarah är komplext då rädslan för repressalier genomgående har 

tagits upp som en faktor till att rapportering inte sker. Vi hoppas att den fortsatta forskningen 

kan ta vid där vi har avslutat. Förslagsvis kan kommande studier behandla anställdas lojalitet i 

samband med lex Sarah. Vart ligger lojaliteten främst när yrkesutövare överväger att 

rapportera missförhållanden - hos organisationen, kollegor eller omsorgstagaren? 
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Bilaga 1,      Kalmar 2014-03-31 

Informationsbrev 

Hej 

Vi heter Elin Johansson och Linn Wiik. Vi läser vår sjätte termin på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi vårt examensarbete som innebär en 

mindre vetenskaplig studie. Vårt syfte med studien är att undersöka kunskap och erfarenheter 

av lex Sarah  inom kommunal äldreomsorg. 

 

Vår avsikt är att genomföra intervjuer med olika yrkesgrupper inom den kommunala 

äldreomsorgen. Intervjun kan genomföras på din arbetsplats alternativt i Linnéuniversitetets 

lokaler. Vi beräknar att intervjun kommer ta mellan 30-45 minuter. Deltagandet i intervjun är 

frivilligt, ditt namn samt arbetsplats kommer att avidentifieras i uppsatsen. Du har möjlighet 

att när som helst under intervjun avbryta och avstå från att svara på enskilda frågor. Vi 

kommer att spela in och transkribera intervjun själva. Inspelningen och transkriberingen 

kommer sedan att raderas så fort uppsatsen har blivit godkänd vid Universitetet. Innehållet i 

intervjun kommer inte att delges till någon obehörig. Om intresse finns kan du som 

intervjuperson erhålla ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

 

Har du frågor kring intervjun eller om något är oklart, kan du kontakta: 

Elin Johansson, tel. 070-XXXXXXX, mail: ej222fv@student.lnu.se   

Linn Wiik, tel. 070-XXXXXXX, mail: lw222cb@student.lnu.se. 

 

Möjlighet finns också att kontakta vår handledare Linda Erlandsson, tel. 0480-XXXXXX, 

mail: linda.erlandsson@lnu.se. 

 

Tack på förhand, 

Elin Johansson och Linn Wiik 
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Bilaga 2, 

Intervjuguide: undersköterskor 

1. Introduktion 

- Presentera oss själva. 

- Presentera syftet med studien 

- Informera om frivillighet och konfidentialitet. 

- Fråga om samtycke om ljudinspelning och anteckningar under intervjuns gång. 

 

2. Uppvärmning 

- Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

- Vad har du för utbildning? 

 

3. Kunskap 

- Vad skulle du beskriva att lex Sarah innebär? 

- Hur har du fått kunskap om lex Sarah genom ditt arbete? 

- På vilka andra sätt har du fått kunskap om lex Sarah? 

- Om du skulle uppskatta, vilket av dessa har givit dig mest kunskap om lex Sarah? 

- Hur definierar du missförhållande i förhållande till lex Sarah? 

- Vet du om det finns några angivna riktlinjer och rutiner för hur rapporteringen ska gå till? 

-Vad är skillnaden enligt dig på att skriva en avvikelse respektive lex Sarah? 

- Vad har du för stöd från organisationen och ledningen om du vill anmäla ett   

missförhållande? 

- Enligt lag är alla som är verksamma inom äldreomsorgen skyldiga att rapportera 

missförhållanden. Vet du hur lagen är utformad och vart du hittar den? 

- Om du skulle upptäcka ett missförhållande på din arbetsplats, hur skulle du då gå tillväga för 

att rapportera det? 

 

4. Erfarenhet 

- Har du någon gång gjort en lex Sarah-anmälan? Vad fick du i så fall för återkoppling på den 

efteråt? 

- Är lex Sarah förknippat med mycket arbete? 

- Hur pratas det om missförhållanden och lex Sarah i arbetsgruppen? 

 

5. Inställning 

- Finns det svårigheter med lex Sarah och i så fall vilka? 

- Skulle en lex Sarah anmälan kunna få några konsekvenser för dig som anställd? I så fall 

vilka? 

- Tyder många lex Sarah anmälningar på något negativt eller positivt i din mening? 

- På vilket sätt tror du att lex Sarah gör skillnad för omsorgstagaren? 

- På vilket sätt tror du att lex Sarah gör skillnad för yrkesutövaren? 

- På vilket sätt tror du att lex Sarah gör skillnad för hela äldreomsorgen? 
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- Socialstyrelsen menar att det görs för få lex Sarah- anmälningar. Vad tror du det beror på? 

 

6. Avslutning 

- Finns det något du vill tillägga som inte har kommit upp i intervjun? 

- Sammanfatta intervjun. 

- Återkoppla och tacka för intervjun och intressanta aspekter. 

- Berätta om möjligheten att få ta del av studien när den är klar. 

 

Intervjuguide: enhetschefer 

1. Introduktion 

- Presentera oss själva. 

- Presentera syftet med studien 

- Informera om frivillighet och konfidentialitet. 

- Fråga om samtycke om ljudinspelning och anteckningar under intervjuns gång. 

 

2. Uppvärmning 

- Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

- Vad har du för utbildning? 

 

3. Kunskap 

- Vad skulle du beskriva att lex Sarah innebär? 

- Hur har du fått kunskap om lex Sarah genom ditt arbete? 

- På vilka andra sätt har du fått kunskap om lex Sarah? 

- Om du skulle uppskatta, vilket av dessa har givit dig mest kunskap om lex Sarah? 

- Hur får din personal kunskap om lex Sarah? 

- Hur definierar du missförhållande i förhållande till lex Sarah? 

- Vet du om det finns några angivna riktlinjer och rutiner för hur rapporteringen ska gå till? 

- Vad är skillnaden enligt dig på att skriva en avvikelse respektive lex Sarah? 

- Enligt lag är alla som är verksamma inom äldreomsorgen skyldiga att rapportera 

missförhållanden. Vet du hur lagen är utformad och vart du hittar den? 

- Om du skulle upptäcka ett missförhållande i din verksamhet, hur skulle du då gå tillväga för 

att rapportera det? 

 

4. Erfarenhet 

- Har du någon gång gjort en lex Sarah-anmälan? Vad fick du i så fall för återkoppling på den 

efteråt? 

- Är lex Sarah förknippat med mycket arbete? 

- Hur pratas det om missförhållanden och lex Sarah i arbetsgruppen? 

5. Inställning 
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- Finns det svårigheter med lex Sarah och i så fall vilka? 

- Skulle en lex Sarah anmäla kunna få några konsekvenser för dig som anställd? I så fall 

vilka? 

- Tyder många lex Sarah anmälningar på något negativt eller positivt i din mening? 

- På vilket sätt tror du att lex Sarah gör skillnad för omsorgstagaren? 

- På vilket sätt tror du att lex Sarah gör skillnad för yrkesutövaren? 

- På vilket sätt tror du att lex Sarah gör skillnad för hela äldreomsorgen? 

- Socialstyrelsen menar att det görs för få lex Sarah- anmälningar. Vad tror du det beror på? 

 

6. Avslutning 

- Finns det något du vill tillägga som inte har kommit upp i intervjun? 

- Sammanfatta intervjun. 

- Återkoppla och tacka för intervjun och intressanta aspekter. 

- Berätta om möjligheten att få ta del av studien när den är klar. 
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Bilaga 3, 

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi försökt att dela upp uppgifterna så jämlikt som möjligt. I samband 

med litteratur- och kunskapsöversikten delade vi upp artiklar, böcker och rapporter som vi 

fann intressanta mellan oss. Vi skrev var för sig ner det centrala ur den tidigare forskning vi 

valde att använda oss av. Vi bytte material och läste sedan in oss på den delen av den valda 

forskningen som den andra hade satt sig in i. Vi läste och korrigerade varandras texter för att 

säkerställa både att vi uppfattat forskningen korrekt, samt att den var förståelig. Genomgående 

har vi dock i största möjliga mån försökt skriva studien ihop. De få gånger det inte har varit 

möjligt har vi delat arbetet mellan oss för att sedan korrekturläsa vad den andre skrivit. Vi har 

valt att under våra intervjuer att ha huvudansvaret för hälften var, vi har även transkriberat 

varannan intervju allt eftersom de har genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


