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äldreomsorgen 

Engelsk titel: Reporting mistakes – a possibility to quality improvement and learning in 

elderly care 

 

Antal sidor: 59 
 

Ledningen för äldreomsorgen i en småländsk kommun menade att antalet avvikelserapporter i 

förvaltningen var för få och medförde att tillfällen till lärande gick förlorade. Att lära av 

avvikelser/misstag är ett etablerat förhållningssätt i systematiskt kvalitetsarbete i många 

branscher. Alla kommuner och regioner/landsting ska ha ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Avvikelserapportering är en del av detta system. Studiens syfte var att 

undersöka möjligheter och hinder för att avvikelserapporteringen skulle bli ett tillfälle till 

utveckling och lärande. Studien är kvalitativ med en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper och 

omfattade 13 personer bland enhetschefer, sjuksköterskor och undersköterskor. Resultatet 

visade underrapportering av avvikelser. Att rapporterar uppfattades i förvaltningen som att 

”sätta dit” en kollega. Personalen avstod ibland från att rapportera. Att värna de goda 

relationerna på arbetsplatsen var väsentligare. Samtidigt fanns kunskapen om att avvikelser 

skulle rapporteras enligt lag och erfarenheter av att avvikelserapportering kunde leda till 

utveckling av verksamheten.  Förvaltningskulturen uppvisade ambivalens. Enhetschefer och 

sjuksköterskor hade flera förslag på åtgärder för att öka avvikelserapporteringen och få till 

stånd lärande. Någon undersköterska reflekterade över återkopplingens betydelse för lärande 

och kontinuiteten i ledarskapet.  Resultatet relaterades till Illeris´ lärandeteori. Mina slutsatser 

av studien är att förvaltningen kan öka lärandet genom att göra handlingsplanen för 

systematiskt kvalitetsarbete känd bland personalen och förvissa sig om att det finns kunskap 

om avvikelserapporteringen och dess funktion. Förvaltningskulturen behöver genomsyras av 

ett systemtänkande och inte ett syndabockstänkande. Attityden behöver förändras. 

Enhetschefers och sjuksköterskors förslag att kommunicera och föra dialog om avvikelser, att 

återkoppla statistik och förändringar till följd av dem samt att skapa gemensamma rutiner 

kring dem förefaller vara goda förslag för att öka lärandet. I denna process finns ”känslor 

som hänger kvar” och måste bemötas med tolerans och empati av ledarskapet. Ett politiskt 

”tryck” eller ”efterfrågan” på systematiskt kvalitetsarbete skulle underlätta och stärka 

utvecklingsprocesser. 

 

Nyckelord 

Avvikelserapportering, drivkrafter, lärande, samspel, systematiskt kvalitetsarbete, utveckling, 

äldreomsorg 

 



 

 

 

Innehåll 
Abstrakt ..................................................................................................................................... 2 

1 Introduktion ............................................................................................................................. 6 

2  Bakgrund ................................................................................................................................ 8 

2.1 Reformarbete inom vård och omsorg under 2000-talet.................................................... 8 

2.2 Avvikelserapportering – en del i det systematiska kvalitetsarbetet ................................. 8 

2.3 Centrala begrepp .............................................................................................................. 9 

2.3.1 Evidensbaserad praktik ............................................................................................. 9 

2.3.4 Lex Maria ................................................................................................................ 11 

2.3.5 Biståndsbeslut och genomförandeplan .................................................................... 11 

2.3.7 SAS .......................................................................................................................... 12 

3 Syfte ...................................................................................................................................... 13 

4 Tidigare forskning ................................................................................................................. 14 

4. 1 Avvikelserapportering i ett brukarperspektiv ................................................................ 14 

4.2 Ledarskapets och säkerhetskulturens betydelse för rapportering ................................... 14 

4.3 Hinder för avvikelserapportering ................................................................................... 16 

4.4 Avvikelser på SoL- sidan ............................................................................................... 18 

4. 5 Enhetschefer saknar pedagogiska redskap .................................................................... 18 

4.6 Vilken kunskap skapas genom reflektion över avvikelserapporter? .............................. 19 

4.7 Alternativ eller komplement till traditionell avvikelserapportering ............................... 19 

5 Teorier kring lärande, kvalitetsutveckling och förbättringspraktik ....................................... 21 

5.1 Illeris´ lärandeteori ......................................................................................................... 21 

5.1.1 Lärprocesser och lärandedimensioner ..................................................................... 21 

5.1.2 Innehållsdimensionen .............................................................................................. 22 

5.1.3 Drivkraftsdimensionen ............................................................................................ 22 

5.1.5 Lärandets helhet ...................................................................................................... 23 

5.2 Olika typer av lärande .................................................................................................... 23 

5.3Hinder för lärande ........................................................................................................... 24 

5.4 Press och stress ............................................................................................................... 25 

5.5  Kvalitetsutveckling ........................................................................................................ 25 

5.6 Förbättringspraktik ......................................................................................................... 27 

6 Metod .................................................................................................................................... 28 

6.1 Vetenskapligt förhållningssätt ........................................................................................ 28 

file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276503
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276504
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276505
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276506
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276507
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276508
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276509
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276510
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276511
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276512
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276513
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276514
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276515
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276516
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276517
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276518
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276519
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276520
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276521
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276522
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276523
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276524
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276525
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276526
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276527
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276528
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276529
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276530
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276531
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276532
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276533
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276534


6.2 Datainsamling ................................................................................................................. 28 

6.2.1 Fokusgrupper ........................................................................................................... 28 

6.2.2 Semistrukturerade intervjuer ................................................................................... 29 

6.3 Urval ............................................................................................................................... 30 

6.3.1 Antal och variation .................................................................................................. 30 

6. 4 Informanterna ................................................................................................................ 30 

6. 5 Genomförande ............................................................................................................... 31 

6.5.1 Bortfall .................................................................................................................... 32 

6.6 Bearbetning .................................................................................................................... 32 

6.7 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 32 

6.7.1 Trovärdighet ............................................................................................................ 33 

6.7.2 Överförbarhet .......................................................................................................... 33 

6.7.3 Äkthet ...................................................................................................................... 33 

6.8 Etiska överväganden ...................................................................................................... 34 

7 Resultat .................................................................................................................................. 35 

7. 1 Avvikelserapporterna .................................................................................................... 35 

7.2 Förvaltningskulturen ...................................................................................................... 37 

7.2.2 Det svåra .................................................................................................................. 38 

7.3 Möjligheter ..................................................................................................................... 39 

7.3.1 Undersköterskor ...................................................................................................... 39 

7.3.2 Enhetschefer ............................................................................................................ 39 

7.3.3 Sjuksköterskor ......................................................................................................... 40 

7.4 Ledarskap ........................................................................................................................... 40 

7.5 Sammanfattning av resultatet ......................................................................................... 40 

8 Analys .................................................................................................................................... 42 

8.1 Innehållsdimensionen ..................................................................................................... 43 

8.1.1 Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete ....................................................... 43 

8.2 Känslans makt är stor i drivkraftsdimensionen .............................................................. 45 

8.3 Samspel och ledarskap ................................................................................................... 45 

9 Diskussion ............................................................................................................................. 47 

9.1 Ett förväntat resultat? ..................................................................................................... 47 

9.1.1 Sparsam och snäv tillämpning ................................................................................. 47 

9.1.2 Hinder för avvikelsrapportering .............................................................................. 48 

9.1.3 Arbetsplatsens kultur avgörande för avvikelserapporteringen ................................ 48 

9.1.4 Ledarskapets betydelse för patient- och brukarsäkerheten...................................... 49 

9.1.5 Återkoppling ............................................................................................................ 49 

9.1.6 Gemensamma rutiner .............................................................................................. 49 

file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276535
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276536
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276537
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276538
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276539
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276540
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276541
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276542
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276543
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276544
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276545
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276546
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276547
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276548
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276549
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276550
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276551
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276552
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276553
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276554
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276555
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276556
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276557
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276558
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276559
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276560
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276561
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276562
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276563
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276564
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276565
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276566
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276567
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276568
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276569
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276570
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276571


9.2 Reflektioner kring SAS… .............................................................................................. 49 

9.3 …och kring implementering .......................................................................................... 50 

9.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 50 

9.5 Metoddiskussion ............................................................................................................. 50 

9.6 Idéer om fortsatt forskning ............................................................................................. 51 

Referenser ................................................................................................................................. 52 

Bilaga 1 Intervjuguide för undersköterska                   

Bilaga 2 Introduktionsbrev, enhetschefer                                                                             

Bilaga 3 Introduktionsbrev , sjuksköterskor                                                                         

Bilaga 4 Introduktionsbrev, undersköterska    

  

file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276572
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276573
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276574
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276575
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276577
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Godkänd%20uppsats/Rev.%20magisteruppsats%20efter%202%20juni_komm%20MBj.docx%23_Toc454276578


1 Introduktion 
 

 

 

Denna studie genomfördes i en socialförvaltning i Småland, i fortsättningen kallad 

förvaltningen eller kommunen. Förvaltningens chef kontaktades per telefon för sondering av 

eventuellt intresse för mitt forskningsarbete. Den 10 december 2014 träffade jag socialchefen 

och äldreomsorgschefen. De hade ett par förslag på problemområden som diskuterades ur ett 

arbetslivspedagogiskt perspektiv, som i sammanhanget definierades som lärande i och för 

arbetslivet. De prioriterade avvikelserapportering. Denna upplevdes som ett problem, 

eftersom det helt enkelt kom in för få rapporter. Att det var så ansåg sig äldreomsorgschefen 

veta av erfarenhet men såg det också på att kommunen hade färre avvikelserapporteringar än 

andra jämförbara kommuner. ”Rapporteringen avspeglar inte faktiska förhållanden”, sa 

äldreomsorgschefen. Utebliven rapportering av avvikelser gör att dessa inte blir en del av 

kommunens kvalitetsarbete, vilket de var tänkta att vara. Tillfällen att lära och att utveckla 

verksamheten gick förlorade. Kommunen hade nu beslutat att införa ett nytt digitalt 

stödsystem för att underlätta själva inrapporteringen. Detta var ett första steg i att utveckla 

verksamheten.  ”Men”, sa äldreomsorgschefen, ”det viktigaste är att personalen förstår 

tanken bakom rapporteringen och upplever att den är ett underlag för 

verksamhetsutveckling”. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ville se 

”avvikelsehantering inte bara som en registrering av något akut som hände och hur vi löste 

den situationen utan som en naturlig del i det dagliga förbättringsarbetet. Vad gick fel? 

Varför? Hur gör vi så det inte händer igen?” Hur sprider vi våra erfarenheter vidare i 

organisationen? Förvaltningens tankar och frågeställningar blev utgångspunkt för denna 

studie med avvikelserapportering och lärande i fokus. 

   Var då bristande avvikelserapportering ett specifikt problem för denna smålandskommun 

eller var det ett allmänt problem? Bara genom att läsa lokalpressen förstod jag att frågan inte 

bara var aktuell utan också generell i så måtto att den diskuterades inom olika branscher, inte 

bara inom äldreomsorg.  

   ”Bli vän med dina fiaskon” var lokaltidningens rubrik på ett referat av Ingvar Kamprads 

jultal 2014 till personalen på IKEA i Älmhult (Smålänningen 2014). Enligt artikeln säger 

Kamprad att vi är rädda för att göra fiaskon, att vi glömmer att de är våra bästa vänner. Vi har 

mycket att lära av dem och gör vi det, är det lättare att nå framgång. Min första tanke, när jag 

läste artikeln, var att ämnet i jultalet var udda. Tala om fiaskon i ett jultal inför en stor 

förväntansfull publik!  Den andra tanken: Kamprad måste verkligen tycka att det är angeläget 

att ta vara på sina misstag och fiaskon och lära av dem och göra personalen medveten om 

detta.  Den tredje tanken: Kan denne småländske entreprenörs ord ha en mening också inom 

äldreomsorgen? Vad Kamprad säger har betydelse för ledare världen över.  ”Management by 

Kamprad” är ett begrepp och omfattar sju råd om ledarskap. ”Var inte rädd för att göra fel. 

Ingvar Kamprad och IKEA har genomlidit flera skandaler men misstag kan innebära 

lärdomar och framgångar” är ett av råden (Chef 2013).  

   Några veckor senare uttalar sig Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, i en artikel i tidningen Dagens Samhälle (5/2015): 

”Återrapporteringen kring avvikelser och lärandet av dem måste förbättras”. Bakgrunden till 

uttalandet är resultatet av en nationell enkätundersökning genomförd av SKL i landsting och 

regioner åren 2012-2014 och grundad på 110 000 medarbetares svar. Av dem framgår att 

vårdpersonalen inte vet om deras rapporter om risker och misstag gör någon nytta. Därför kan 

de tappa intresse för att rapportera. Det brister i återkoppling kring det som rapporteras in och 



benägenheten att rapportera är låg. Enligt artikeln uppger många medarbetare att det finns en 

skuldbeläggande kultur i vården. Enkäten omfattar landstings- och/eller regionpersonal. Kan 

samma förhållanden och bevekelsegrunder för att inte rapportera gälla personal i kommuner? 

   Redan av dessa enkla iakttagelser blev jag varse att det här med avvikelserapportering, att 

lära av misstagen, nog inte var så enkelt och att problemet fanns inom kommuner och 

landsting men också inom andra branscher. När jag sedan börjar titta på tidigare forskning 

inom området fann jag dessutom att problemet inte bara var nationellt utan internationellt. 

Men först något mer om bakgrunden till min studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2  Bakgrund 
 

 

 

Studiens fokus är avvikelserapportering inom äldreomsorgen som här omfattar hemtjänst och 

särskilt boende samt hemsjukvård. I detta kapitel redovisas lagstiftningsreformer under 2000-

talet som berör äldreomsorg. Särskild uppmärksamhet riktas mot ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete och centrala begrepp definieras. 

 

2.1 Reformarbete inom vård och omsorg under 2000-talet 
 

Under 2000-talet har flera reformer genomförts i syfte att stärka medborgarnas makt och 

valfrihet inom vård och omsorg. Numera har patienten rätt att välja vårdgivare enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821). Den person, brukaren, som nyttjar äldreomsorgens omsorger i 

kommuner som har beslutat konkurrensutsätta den egna verksamheten enligt lag om 

valfrihetssystem, LOV, (SFS 2014:821, SFS 2008:962) har rätt att välja vem som ska utföra 

hemtjänsten.  Likaså har patientsäkerhetsarbetet stärkts och en ny tillsynsmyndighet, 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inrättats, vars verksamhet regleras i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). En konsekvens av lagändringarna är att patienter och 

brukare ska ha möjligheter att kunna jämföra verksamheters kvalitet för att på ett seriöst sätt 

kunna välja. Även ansvariga politiker har behov av att kunna jämföra. De söker goda exempel 

för spridning samt kvalitativa och kostnadseffektiva verksamheter. Kvalitet har kommit i 

fokus på ett helt annat sätt än tidigare.  

   Socialstyrelsen gör årliga nationella mätningar och jämförelser av äldreomsorgen genom 

enkätundersökningar bland äldre och genom förfrågningar hos kommunerna.  Resultaten 

redovisas kommunvis på boende- och hemtjänstnivå i Äldreguiden på myndighetens hemsida 

(http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg). Jämförelsen omfattar inte 

enbart kvalitetsredovisning utan även en redovisning av den kommunala kostnaden för olika 

insatser.  

   Sedan den 1 januari 2011 finns en lagstiftad, nationell värdegrund för äldreomsorgen. Äldre 

ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande enligt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Också äldres rätt att så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i 

boendet ska ges lagstiftas (SFS 2001:453). Ytterligare en faktor som stärker 

patientens/brukarens ställning är arbetet med att göra vård och omsorg mer förankrad i 

vetenskapen. Detta är en del av den evidensbaserade praktiken som bygger på bästa 

tillgängliga vetenskap men också på patientens och brukarens erfarenheter och möjligheter. 

De äldres delaktighet i insatserna antingen det gäller vård eller omsorg poängteras för gott 

resultat av insatsen (se avsnitt 2.3.1).  

   Sedan den 1 januari 2012 gäller samma krav på regioner/landsting som på kommuner från 

lagstiftarens sida vad avser kvalitetsledningssystem (SFS 2001:453, SFS 1982:763).    

 

2.2 Avvikelserapportering – en del i det systematiska kvalitetsarbetet 
 

Avvikelserapportering är en del av äldreomsorgens kvalitetsledningssystem. Insatser som 

utförs ska vara av god kvalitet enligt såväl Socialtjänstlagen som Hälso- och sjukvårdslagen 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg


(SFS 2001:453, SFS 1982:763). Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt Patientssäkerhetslagen 

skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och personalen inom äldreomsorgen ska enligt 

Socialtjänstlagen delta i verksamhetens kvalitetsarbete (SFS 2010:659, SFS 2001:453). Enligt 

samma lagstiftning ska personal inom vård och omsorg vara delaktig i att utveckla 

verksamheten och kvaliteten, som systematiskt och fortlöpande ska säkras. Det innebär att 

arbetsgivaren måste organisera verksamheten så att detta blir möjligt och omfattar alla, en 

uppgift som inte alltid är enkel. Och arbetsgivaren måste ha ett kvalitetsledningssystem 

(SOSFS 2011:9).  Genom en överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL 

villkorades 2012 års utbetalning av ekonomiska stimulansmedel till kommuner och 

regioner/landsting på följande sätt: Om inte de politiska ledningarna beslutade om och 

förband sig att upprätta kvalitetsledningssystem för sin verksamhet senast år 2013, skulle 

staten inte betala ut upparbetade statliga medel inom exempelvis kvalitetssystemet Senior 

alert (se avsnitt 2.3.1) till kommunerna och landstingen/regionerna. Det ultimativa villkoret 

resulterade i att landets ansvariga politiker i kommuner och landsting/regioner skriftligen 

redovisade sina beslut till staten genom protokoll där det utlovades att arbeta fram 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Systemet ska användas för att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna. Alla kommuner och privata 

företag som bedriver äldreomsorg ska ha dokumenterade processer och rutiner för att 

säkerställa verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Problemet är att processerna och 

rutinerna inte alltid tillämpas. Ett annat problem är att de kanske inte ens är kända i 

organisationen, inte implementerade.  

   Den kommun jag studerat har en handlingsplan från 2013-10-28 med titeln Ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete. Av dokumentet framgår att socialnämnden i kommunen 

genom ledningssystemet garanterar att det finns rutiner för hantering av avvikelser enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen och fel eller brister, missförhållanden, enligt Socialtjänstlagen. I 

dokumentet sägs att avvikelserapportering ”ska fånga upp hanterings- och metodfel, brister i 

rapportering, brister i vårdkedjan, fallskador, materialfel, riskmoment och missförhållanden i 

omsorgerna”. För att göra detta ska verksamheten använda sig av ”framtagna rutiner”. 

Handlingsplanen redovisas inte i referenslistan av hänsyn till kommunens anonymitet. 

 

2.3 Centrala begrepp 

2.3.1 Evidensbaserad praktik 
 

Begreppet evidensbaserad praktik har under senare år vunnit terräng i offentliga styrdokument 

och bland professionella. Socialdepartementet och SKL har arbetat med att implementera 

begreppet (Socialstyrelsen 2011, SKL 2012) och statliga, ekonomiska styrmedel har bidragit 

till att äldreomsorgen har fått tillgång till evidensbaserat datorstöd i registren Senior alert och 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. Senior alert är ett nationellt 

kvalitetsregister för förebyggande arbete med till exempel riskbedömningar av fall, trycksår 

och undernäring. Registret BPSD syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med 

demenssjukdomar. Begreppet evidensbaserad praktik har funnits sedan början av 1990-talet, 

då det lanserades inom medicinen som en protest (Socialstyrelsen 2011). Läkare reagerade på 

att klinisk medicin ofta saknade grund i systematisk och kritisk granskning av relevant 

forskning. Protesten gällde också sjukvårdens auktoritära styrsystem, där läkaren ensam 

bestämde. En evidensbaserad beslutsprocess bygger på vetenskalig evidens samt 

patientens/brukarens kontext och önskemål.  Utifrån dessa faktorer fattar professionell 

expertis beslut (Socialstyrelsen 2011). För att möjliggöra att de som arbetar med hälsa, vård 



och omsorg är uppdaterade på aktuell vetenskap har Socialstyrelsen utarbetat det webbaserade 

hjälpmedlet Kunskapsguiden (Socialstyrelsen 2011). 

 

2.3.2 Avvikelser 

 

Avvikelser kan vara klagomål och synpunkter som kommer verksamheten till del från skilda 

håll, från verksamhetens medarbetare, vård – och omsorgstagare, anförvanter, allmänhet, 

föreningar, myndigheter etc. Personal inom äldreomsorgen har rapporteringsskyldighet enligt 

Patientsäkerhetslagen och Socialtjänstlagen (SFS 2010:659, SFS 2001:453).  I 

ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i den kommun där min studie genomfördes 

definieras avvikelse på följande sätt: ”En avvikelse är en händelse i verksamheten som inte är 

förväntad. Händelsen kan ha medfört eller skulle kunnat medföra risk eller skada för den 

enskilde”. Vårdgivaren har enligt Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) skyldighet att sammanställa och analysera avvikelserapporterna, klagomålen 

och synpunkterna för att kunna se eventuella mönster eller trender som indikerar brister i 

verksamhetens kvalitet. Utifrån analysen ska åtgärder vidtas. Det systematiska kvalitetsarbetet 

ska årligen redovisas och av rapporten ska framgå hur verksamheten arbetar, vilka åtgärder 

som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Dokumentationen ska ha en detaljnivå som gör 

det möjligt att bedöma hur utvecklingen ser ut inom det systematiska kvaltetsarbetet. 

Redovisning ska också kunna tillgodose informationsbehov hos externa intressenter av 

äldreomsorgen. I samarbetskommunen hanteras klagomål- och synpunkter via ett formulär på 

intranätet enligt handlingsplanen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

2.3.3 Lex Sarah 

 

Lex Sarah har fått sitt namn efter undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 uttalade sig i 

media om att det förekom vanvård på det vårdhem i Solna, där hon arbetade. Hennes 

uttalande väckte stor uppmärksamhet och ledde till skrivningar i Socialtjänstlagen om 

anställdas uppgift att vaka över att de som finns inom äldreomsorgen får god omvårdnad och 

kan leva under trygga förhållanden. Lagstiftningen kring Lex Sarah trädde i kraft den 1 

januari 1999 och har under åren som gått fått annan lydelse och skärpts 

(www.1177.se/Regler- och rattigheter/Lex Sarah 2016-01-25)  

       Lex Sarah är en avvikelserapport och en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom 

äldreomsorgen (SOSFS 2011:5). Det är rapporter om situationer där allvarliga 

missförhållanden och/eller risk för missförhållanden föreligger. Vem som har ansvar för att 

avgöra om rapporterna är att betrakta som Lex Sarah eller inte framgår av 

kvalitetsledningssystemets handlingsplan. Alla rapporter enligt Lex Sarah ska rapporteras till 

IVO. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska 

rättas till så att likande missförhållanden inte ska uppkomma igen. En avgörande förutsättning 

för att Lex Sarah ska få avsedd effekt är att bestämmelserna tydligt fogas in i och blir en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet, en del i vardagen. Alla anställda inom äldreomsorgen 

inklusive praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program har 

rapporteringsskyldighet. Detta ställer krav på arbetsgivaren som måste se till att anställda är 

informerade om sitt uppdrag och vet hur och vad som ska göras (Meddelandeblad Nr 1/2015).  

 

 

http://www.1177.se/Regler-%20och%20rattigheter/Lex%20Sarah%202016-01-25


2.3.4 Lex Maria 
 

Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldigheten som följer av 

Patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:659, SOSFS 

2005:28), där det regleras att kommunala och privata vårdgivare har skyldighet att till IVO 

anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk 

att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Den som avgör om en anmälan till IVO ska göras 

av en kommun är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS. Alla kommuner har 

funktionen MAS enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetsförordningen (SFS 

1982:763, SFS 2010:1369). Bakgrunden till namnet Lex Maria är en händelse som inträffade 

på Maria sjukhus i Stockholm år 1936. Fyra patienter avled till följd av felbehandling 

(Wennergren 2005). Lex Maria är betydligt äldre än Lex Sarah. Kravet att rapportera misstag 

har en mycket längre tradition inom den äldreomsorg som utförs enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen än enligt den som utförs enligt Socialtjänstlagen.  

 

2.3.5 Biståndsbeslut och genomförandeplan 
 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov för en livsföring på en trygg och skälig 

levnadsnivå har rätt till bistånd av socialnämnden (SFS 2001:453). Socialnämndens beslut 

kallas biståndsbeslut och ska verkställas.  

    I biståndsbeslutet preciseras det stöd den äldre har rätt till och i genomförandeplanen 

klargörs hur rättigheterna ska genomföras i praktiken.  Planen utformas tillsammans med den 

äldre och/eller anhöriga och mål för insatserna beskrivs i enlighet med beslutsdokumentet. 

Planen beskriver hur/på vilket sätt den enskilde vill ha de beslutade insatserna utförda och 

planen används i samband med insatser i det dagliga arbetet och vid uppföljning och 

utvärdering (Socialstyrelsen 2014). 

 

2.3.6 Kvalitet 

 

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9) definieras kvalitet på följande sätt: 

”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och 

andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst … och beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter”.  

   Kommunen refererar till denna lagtext i sin handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete. I 

det dokumentet förtydligas dessutom vad kvalitet betyder specifikt för kommunen:  

     Verksamheten bygger på människors självbestämmande och integritet, utgår från en helhetssyn, 

är samordnad och präglad av kontinuitet. Verksamheten är evidensbaserad, tillgänglig och 

jämlikt fördelad samt trygg, säker och präglad av rättsäkerhet i myndighetsutövningen. Av 

dokumentet framgår också att kvalitet kan uttryckas som förhållandet mellan förväntningar och 

upplevelse. Det ska vara tydligt för medborgare och brukare vad de kan förvänta sig av 

socialförvaltningen.  

 

 

 



2.3.7 SAS 
 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, ansvarar för att den hälso- och sjukvård som 

bedrivs i kommunen är av god kvalitet. Befattningen är lagreglerad (SFS 1982:763). Samma 

funktion med ansvar för att kvaliteten i insatser enligt Socialtjänstlagen är god finns inte i 

lagtext. Däremot har många kommuner funktionen SAS, socialt ansvarig samordnare.  

Befattningens innehåll varierar mellan kommunerna. Några SAS har ett framåtblickande 

uppdrag i kvalitetsutvecklingen med ansvar för till exempel metodutveckling och 

dokumentation medan andra har ett tillbakablickande uppdrag med uppföljning och 

utvärdering. Det finns också SAS som förväntas göra båda uppgifterna. I fokus för alla är 

kvaliteten i processerna, i själva slutprestationen och kvaliteten vid eftergranskning. SAS 

arbete är till för brukarna, medborgarna, politikerna och personalen men framför allt för 

ledningen (Harnegård 2013). Just stödet till ledningen lyfter Harnegård fram. Ledningen ska 

leva upp till lokala och nationella politiska mål. Ledningen ska hela tiden söka den goda 

kvaliteten, söka efter utvecklingsmöjligheter i vardagsarbetet, inte söka fel hos medarbetare 

utan söka möjligheter att utveckla systemen. I detta arbete är SAS en tillgång för ledningen, 

enligt Harnegård (2013). 

 

2.3.8 Implementering 

 

Ordet implementera betyder förverkliga, genomföra enligt (SAOL 1998). Att implementera är 

svårt, påpekar Sundell & Soydan (2008) och poängterar att implementering handlar om en 

process som vanligen förutsätter krav på förändring från omgivningen. Löfgren (2012) menar 

att det finns olika uppfattningar och föreställningar bland politiker, professionella och 

brukare/patienter om hur implementering går till. Några kan ha bilden av att det är 

organisationen med delegationsordning och ansvarsfördelning som styr implementeringen, att 

implementering är en linjär process. Andra kan ha bilden av att det är kulturen i 

organisationen som är den styrande faktorn och då är det andra faktorer än regelverk som styr 

implementeringsprocessen. För att implementera och få effekter som till exempel förändrat 

beteende och kvalitetsutveckling fordras vissa grundförutsättningar. Att lyckas med 

implementering kommer an på flera faktorer såsom kunskaper, riktlinjer, ledarskap, 

organisation, kultur, individer och grupper samt till och resurser, menar Wallin (2013). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



3 Syfte 
 

 

 

Syftet med min studie är att undersöka möjligheter och hinder för att avvikelserapportering i 

en kommun ska bli ett tillfälle till utveckling och lärande i organisationen. För att ta reda på 

detta söker jag svar på följande frågor:  

 

 Hur beskriver personalen sina erfarenheter av avvikelserapportering? 

 Hur ser verksamhetsansvariga och patientsäkerhetsansvariga på sina möjligheter att 

använda avvikelserapportering som ett tillfälle för lärande? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



4 Tidigare forskning  

 
 

I detta kapitel redovisas forskningsresultat som ur olika perspektiv belyser 

avvikelserapporteringens möjligheter och hinder för lärande. Nyckelbegreppet i min studie är 

avvikelserapportering inom äldreomsorgen. I sökningen efter tidigare forskning har 

sökområdet vidgats till att även omfatta avvikelserapportering inom hälso- och sjukvård, 

hinder för avvikelserapportering, patientsäkerhetsarbete samt säkerhetsarbete i andra 

verksamheter med höga risker vid misstag och brister samt studier kring kompetenser 

relaterade till avvikelserapporter och kvalitetsutveckling.   

 

4. 1 Avvikelserapportering i ett brukarperspektiv  
 

Kjellberg (2012) har genomfört en institutionell etnografisk studie om klagomålshantering 

och Lex Sarah-rapportering inom äldreomsorgen. Materialet i studien samlades in genom 

intervjuer av brukare och anmälare, kommunala och statliga tjänstemän, dokument i form av 

protokoll från brukarråd, anmälningar och Lex Sarah rapporter. Även observationer i 

praktiken genomfördes.  Avhandlingen har ett brukarperspektiv och redovisar ett resultat som 

sammanfattas i tre modelltyper för hur äldreomsorgen hanterar klagomål. De tre modellerna 

är: 1. Likhetsmodellen står för en kollektiv avvikelse. Många upplever den. I modellen finns 

en strävan att alla ska behandlas lika. 2. I den pseudo-juridiska modellen ses avvikelsen som 

avsiktlig och det finns i sammanhanget en moralisk aspekt. Åtgärder vidtas om avvikelsen är 

en kriminell handling. Däremot blir det inga åtgärder om avvikelsen inte kan bevisas eller om 

det var en avvikelse utan avsikt att göra illa. 3.  Den tredje modellen är systemmodellen i 

vilken avvikelserna betraktas som orsakade av fel i systemet och inte som en konsekvens av 

aktiva handlingar hos individer.  

   Statsvetaren Tommy Möllers avhandling berör brukares påverkansmöjligheter genom 

klagomål bland annat inom äldreomsorg. Hans undersökning bygger på intervjuer av äldre i 

särskilt boende, på servicehus och äldre med hemtjänst. Resultatet visar att de äldre har ett 

underläge i förhållande till vårdpersonalen. Deras beroendeställning till personalen medför att 

de inte framför klagomål. Tre skäl till detta lyfts fram i studien. Klagomål kan äventyra goda 

relationer med personalen och ge sämre service, äldres uppgivenhet och resignation samt 

äldres förhoppning om att ”någon annan” ska anmäla (Möller 1996). Båda dessa 

undersökningar har ett brukarperspektiv. Det är brukarna eller anhöriga som framför klagomål 

som leder till avvikelserapporter.  

 

4.2 Ledarskapets och säkerhetskulturens betydelse för rapportering 
 

Lagstiftaren lägger ett stort ansvar på vårdgivare av äldreomsorg att utveckla kvaliteten och 

värna de äldres säkerhet och rätt till ett värdigt liv (SFS 2014:821, SFS 2008:962). I detta 

arbete har cheferna som företräder arbetsgivaren ett särskilt ansvar. I en studie om hur 

ledarskap och ledning kan relateras till en organisations säkerhet har Mattsson (2015) 

undersökt hur ledarens kommunikation påverkar patientsäkerhet. Studien genomfördes med 

hjälp av en webbaserad enkät på vårdavdelningar på två sjukhus i Sverige, totalt 260 



anställda, i samarbete med sjukhusledningarna. Svarsfrekvensen var 85 % med 

respondenterna läkare, sjuksköterskor och administrativ personal. Sjuksköterskorna var i stor 

majoritet i studien, 71 %, medan de två övriga grupperna var ungefär lika stora. Syftet med 

studien var att testa en modell, där två olika förhållningssätt hos cheferna studerades och 

relaterades till hur medarbetare faktiskt agerade, när det gällde patientsäkerhet. Resultatet av 

studien visade att chefernas förhållningssätt spelade en avgörande roll i arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. Ingen skillnad fanns dock mellan de båda typerna av agerande 

som beskrevs med att chefer kommunicerade patientsäkerhet eller chefer gav återkoppling på 

händelser som berörde patientsäkerhet. Resultatet indikerade dessutom att omfattningen av de 

anställdas rapportering av avvikelser långsiktigt kunde påverka säkerheten. Det reflekterades 

över sambandet mellan ett säkert agerande och patientsäkerhet. Studien var en 

sammanläggningsavhandling med det övergripande syftet att erhålla ökad kunskap och 

förståelse för hur olika aspekter av ledarskap och ledning kunde relateras till säkerhet inom 

organisationer.   

   Chefernas förhållningssätt till säkerhet har betydelse liksom personalens tillit till chefen. 

Detta redovisar Törner et al. (2013) i ett projekt, vars syfte var att kartlägga vad som bidrog 

till god säkerhet för både patienter och personal. Projektets resultat bygger på insamlat 

material från fem sjukhus och tre äldreboenden med sammanlagt 124 vårdenheter med 

sjuksköterskor och undersköterskor samt 26 enheter med läkare. Resultatet bygger på enkäter 

till samtliga 4 252 personer, på 36 djupintervjuer bland de tre yrkesgrupperna inom hälso-och 

sjukvård och på äldreboende samt på fyra fokusgruppintervjuer. Forskningsmetoden i 

projektet är såväl kvantitativ som kvalitativ. Vilka förutsättningar var då viktiga för en god 

säkerhetskultur? Sammanfattningsvis redovisas följande: 

 Säkerhetsklimatet beror på arbetsenhetens tillit till chefen, tillgången på goda 

psykosociala arbetsresurser, rimliga arbetskrav och god sammanhållning i 

arbetsenheten. 

 Ett gott säkerhetsklimat bidrar till att medarbetare följer säkerhetsregler och 

föreskrivna procedurer. 

 Hög säkerhet fordrar att alla följer regler och uppmärksammar nya problem och tar 

initiativ till att undanröja dem.  Ett sådant säkerhetsbeteende stärks av goda 

psykosociala arbetsresurser och god sammanhållning.  

 Hinder för god säkerhet är tillfällig personal. Det långsiktiga säkerhetsarbetet ges 

större möjligheter om det finns tillgång till en viss överkapacitet.  

 Ett säkerhetsklimat som främjar patientsäkerhet främjar också personalsäkerhet. 

   Säkerhetsarbetet inom vården kan betraktas ur flera perspektiv och ha förebilder inom olika 

områden. Rutberg et al. (2007) lyfter fram Trafiksäkerhetsverket och trafiksäkerhetsarbetet i 

Sverige som gott exempel på förhållningssätt till säkerhetsarbete. Genom ”nollvisionen”, 

trafiksäkerhetsarbetets övergripande mål, har arbetet inom verket förskjutits från att ha haft 

fokus på den enskilde trafikanten till att ha fokus på att reducera riskerna för olyckor i 

trafikens infrastruktur. Den enskilde trafikanten har alltid ansvar för att följa gällande 

regelverk.  Men detta krav på medborgaren räcker inte för att uppnå ”nollvisionen”. Det 

system som trafikanten befinner sig i måste utformas på ett sådant sätt att konsekvenserna av 

misstag hos till exempel bilförare eller cyklister mildras. Det gäller att bygga trafiksystem 

rustade att klara mänskliga misstag. Om man överför detta sätt att resonera på sjukvård och 

patientsäkerhet skulle själva patientsäkerhetsarbetet vara att utforma lokaler, utrustning, 

organisation och rutiner, utforma ”krockkuddar” just för att minimera risken för skador vid 

mänskliga misstag. Att ha ett systemorienterat förhållningssätt inom patientsäkerhetsarbetet 

innebär inte att den enskilde individen fråntas sitt yrkesansvar (Rutberg et al. 2007). 

Författarna talar om verktyg för händelseanalys som utgår från att en olycka sällan bara beror 



på en orsak utan flera såsom tekniska, mänskliga eller organisatoriska. En händelseanalys ger 

andra möjligheter än att titta på handlingssätt och utpekande av personer. Genom en 

händelseanalys kan brister i systemet tydliggöras och bli underlag för förbättringsarbete. 

Författarna menar att patientsäkerhetsarbete handlar om att bygga upp hållbara system för 

avvikelserapportering. Genom att systematiskt samla in, analysera och återrapportera 

avvikelser skapas förutsättningar för ett patientsäkert arbete. De avslutar sin artikel med 

följande citat från riksdagens revisorers rapport Att förebygga vårdskador från 2002:”Att 

undersöka och dra slutsatser av händelseförlopp anses viktigare än att skuldbelägga och 

bestraffa individer”. 

    Med ”blame and shame” beskriver Clarke (2006) den förhärskande kulturen inom rådande 

patientsäkerhetssystem i Pennsylvania i USA. Han pekar på tendensen att i rådande system 

fokusera på att misstag beror på individuella tillkortakommanden.  Författarens åsikt är att de 

rapporteringssystem som inte ser behov av att utveckla existerande regelverk och direktiv till 

följd av rapporter om avvikelser kommer att skapa kortlivade förbättringar och kommer 

definitivt inte att vara hållbara. En säkrare hälso- och sjukvård skapas av förbättringar av 

systemet och beror inte på en enskild individs misstag. Men för att nå resultat måste systemet 

ha en ledare med förmåga att analysera och dra slutsatser av rapporterna (Clark 2006). 

    Socialstyrelsen (2015) följer patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå inom 

landstingen/regionerna. I den tredje uppföljningsrapporten var fokus på åren 2010 – 2014. I 

rapporten konstaterades att personalens benägenhet att rapportera avvikelser och risker var 

lägre i senare del av tidsspannet än i det tidigare. Av personalen hade 45 % inte gjort någon 

avvikelserapport det senaste året och ca 60 % hade under samma tid inte rapporterat någon 

risksituation. Antalet rapporterade risker var en variabel för bedömning av 

patientsäkerhetskulturen. Cheferna skattade säkerhetskulturen högre än medarbetarna. I 

rapporten diskuterades hur mätningarna av patientsäkerheten påverkade verksamheten. En 

slutsats var att de medförde att chefer och medarbetar uppmärksammade säkerhetsarbetet 

mera men att detta i och för sig inte ledde till bättre resultat. Om säkerheten för patienterna 

ska förbättras krävs ett strukturerat arbete med analys och dialog. Rapporten konstaterade att 

återkoppling och kommunikation av avvikelser var sämre i denna mätning än i tidigare samt att 

det fanns en skuldbeläggande kultur. Denna bedömdes vara en orsak till lägre antal rapporterade 

avvikelser och risker.  

 

 

4.3 Hinder för avvikelserapportering 
 

Möjligheterna till förbättrad avvikelserapportering i bemärkelsen fler avvikelserapporter 

skulle uppnås om fokus flyttas från individperspektivet till systemperspektivet menar 

Stensmyren & Ekelius (2008). Återkopplingen till vården skulle stärkas och resultera i säkrare 

verksamhet med bättre kvalitet. Patientsäkerhet är inte bara en fråga för den enskilde 

vårdtagaren utan även för medborgarnas förtroende för vården och förtroende för läkarkåren. 

Sveriges yngre läkares förbund (Sylf), där författarna är ordförande respektive förste vice 

ordförande, redovisar en enkätundersökning kring patientsäkerhetsarbete som förbundet 

genomförde våren 2008. Enkäten besvarades av 2007 läkare. Mer än hälften av dem menar att 

risken att bli anmäld är påfrestande, vilket bedöms få negativa konsekvenser för hela 

sjukvården. Rädslan för att själv råka illa ut hämmar läkare från att rapportera risker. 

Artikelförfattarna menar att den diskussion, som har förts under många år om att 

säkerhetsarbetet i vården borde lämna individfokus och i stället titta på organisatoriska 

faktorer för att se risker, inte verkar ha fått genomslag i praktiken. Författarna redovisar också 



att Sylf redan år 2000 genomförde en enkät kring avvikelserapportering och resultatet 

presenterades i rapporten Att ha ryggen fri. Förhållandena redovisade i enkäten 2008 är sämre 

än i enkäten 2000 ur ett säkerhetsperspektiv. Läkarna skattar 2008 att de använder 16 % av sin 

arbetstid till åtgärder som de betraktar som tveksamma ur ett kliniskt perspektiv. De görs ”på 

grund av risken att bli anmälda”. I enkätundersökningen år 2000 var motsvarande siffra 10%. 

I enkäten 2008 ställde Sylf ett antal specifika frågor kring avvikelserapportering med följande 

resultat: 

 Drygt hälften av läkarna anser att de är förtrogna med arbetsplatsens system för 

avvikelserapportering. 

 27 % av läkarna uppger att de arbetar kontinuerligt med vunna erfarenheter från 

avvikelserapportering och 55 % att det sker oregelbundet.  

 När det gäller avvikelser som läkarna själva var delaktiga i anger 20 % av dem att de 

alltid rapporterar medan 58 % uppger att de rapporterar ibland. Resten rapporterar 

aldrig. 

 Vad kan öka läkares benägenhet att rapportera?  Viktigaste faktorn: ”Att jag fick tydlig 

återkoppling om vad min rapportering lett till”. Den näst viktigaste: ”Att det jag 

rapporterar inte kan komma att användas mot mig eller en kollega i disciplinärt 

hänseende”.   

Artikelförfattarna efterlyser ett proaktivt säkerhetssystem som möjliggör kvalitets- och 

utvecklingsarbete. För det fordras att säkerhetsarbetet får ett systemperspektiv. I annat fall blir 

inte lärdomar från avvikelserapporteringen en realitet i verksamheten.  

   Att lära av misstag är nyckeln till att upprätthålla och förbättra kvalitetet i sjukvården, 

skriver Lawson och Parker (2002). I en enkätundersökning omfattande 315 läkare, 

sjuksköterskor och barnmorskor undersökte de vårdpersonalens villighet att rapportera andras 

misstag. Resultatet visar att personalen och särskilt läkarna, är ovillig att rapportera kollegers 

misstag. När det sker, rör rapporteringen sannolikt en avvikelse från regelverk eller riktlinjer 

och en händelse/åtgärd som har lett till ett dåligt resultat. Undersökningen visar också att 

benägenheten att rapportera avvikelser skiljer sig åt mellan läkare och sjuksköterskor.  Skälet 

tillskrivs kulturella skillnader mellan yrkesgrupperna. Dessa kulturella skillnader visar sig inte 

bara i Storbritannien utan också i Australien (Kingston et al. 2004). Syftet med deras studie 

var att undersöka läkares och sjuksköterskors attityder till rapportering av incidenter, 

avvikelser och/eller tillbud, och dessutom försöka identifiera mått på vad som skulle kunna 

underlätta rapportering. Läkare och sjuksköterskor från tre olika sjukhus i södra Australien 

intervjuades i fem fokusgrupper. Resultatet visar att sjuksköterskor är mera benägna att 

rapportera avvikelser än läkare. Författarna menar att skillnaden beror på sjuksköterskornas 

förhållningssätt till att sprida direktiv, regelverk samt på deras känsla för säkerhet. Läkarnas 

kultur var inte lika transparent som sjuksköterskornas. De föredrog att hantera incidenter 

”hemmavid” och inte i offentligheten. Vidare hade läkarna inte samma tilltro till direktiv. 

Förutom kulturella skillnader visade studien på andra hinder för att rapportera avvikelser: 

Tidsbrist, bristfälliga processer, brist på kunskap, kulturella normer, inadekvat återkoppling, 

bedömning av risker och uppfattningen att rapporteringsprocessen saknar värde (Kingston et 

al. 2004).   Deras slutsats är att för att öka avvikelserapporteringen måste strategier för att 

påverka kulturen sättas in. Liknande resultat redovisar Haw el al. (2014) i en undersökning i 

Storbritannien där 50 sjuksköterskor inom psykiatrin har presenterats kliniska 

karaktärsteckningar rörande fel och brister. Sjuksköterskorna har därefter intervjuats om hur 

de sannolikt skulle ha handlat i de olika situationer som bilderna beskrev, när det gäller 

avvikelserapportering. Resultatet visar att mindre än hälften av sjuksköterskorna, 48 %, skulle 

rapportera ett misstag som en kollega hade gjort och endast 40 % skulle rapportera ett tillbud, 

där de själva var inblandade. En tematisk analys av studien visar fyra skäl att inte rapportera. 



Det är bristande kunskap i om det var en avvikelse eller inte och om hur den skulle 

rapporteras, det var rädsla för konsekvenserna av rapporten och det var att arbetsbelastning 

var hög och att de inte hade tid att rapportera. Den fjärde orsaken var att sjuksköterskorna 

”urskuldade felet”. Detta ”appears to be novel”, säger Haw et al. (2014) och drar slutsaten att 

förbättringar kan göras bland sjuksköterskor inom psykiatrin genom ökad kunskap om 

avvikelserapprotering samtidigt som man reducerar rädslan och arbetsbördan samt 

benägenheten att urskulda misstag och fel. 

 

4.4 Avvikelser på SoL- sidan 
 

Rubriken på Berggrens (2013) masteruppsats är just På SoL-sidan Avvikelsehantering på fem 

vårdboenden i Uppsala kommun. Studiens syfte var att studera hur avvikelserapportering 

fungerar i praktiken på fem vårdboenden. Författaren lyfte fram avvikelserapportens funktion 

som en hörnsten i arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten och säkerheten i vården 

utifrån tankebilden att rapporterna ska bidra till att misstag inte upprepas genom att rutiner 

ändras. Studiens frågeställning var om avvikelsehanteringen på de fem boendena stämde 

överens med boendenas styrdokument. Alla fem boenden hade styrdokument och de var alla 

olika sinsemellan. Boendena hade olika utförare. Det var två kommunala och tre privata 

drivna av tre olika företag. Oberoende av utförare gällde Uppsala kommuns särskilda mål för 

äldreboenden. Studien var en fallstudie med en flerfallsdesign. Urvalskriterier i studien var 

boenden med mer än 50 bostäder i Uppsala tätort samt boenden drivna i kommunal såväl som 

privat regi. Empirin omfattade granskning av styrdokument och intervjuer med enhetschefen på 

respektive boende, kommunens kvalitetschef och MAS. Studiens resultat visade att 

avvikelsehanteringen på boendena stämde väl överens med respektive boendens styrdokument. 

Däremot skrevs få avvikelser på dessa boenden i jämförelser med övriga boenden och vad som 

ansågs vara en avvikelse inom omsorgen varierar dem emellan. Författaren drog slutsatsen att det 

på samtliga boende fanns behov av att sätta fokus på avvikelsehantering inom omsorgen för att 

utveckla kvaliteten i boendena. 

 

 

4. 5 Enhetschefer saknar pedagogiska redskap 
 

Törnquist (2004) studerar i sin avhandling enhetschefers och vårdbeträdens behov av 

kompetens i särskilt boende och belyser kompetens ur tre aspekter: Formell utbildning, 

yrkesskicklighet och individuell kompetens. Studien bygger på granskning av nationella och 

kommunala dokument, på intervjuer och observationer av enhetschefer samt på enkäter till 

undersköterskor. Resultatet lyfter fram betydelsen av den individuella kompetensen, som 

betonas både bland enhetschefer och bland undersköterskor. Hur man förhåller sig, hur man är 

i arbetet är viktigare än formell utbildning och yrkeserfarenhet enligt respondenterna.  Själva 

omsorgsarbetet skapar eller konstruerar kompetenser. Den individuella kompetensen bland 

undersköterskor är inte densamma som bland enhetschefer. Kompetensen är avhängig den roll 

du har i ett givet läge. Som ledare ska enhetschefen vara rak och tydlig, handlingsinriktad och 

konkret. Det visar enhetschefens förmåga att ta ansvar. Enhetschefen förväntas vara lojal mot 

arbetsgivaren, en personlig kompetens som en undersköterska inte med nödvändighet 

förväntas ha. I undersköterskans personliga kompetens ligger däremot att vara lojal mot 

arbetslaget. Den individuella kompetensen är därför särskilt angelägen att arbeta med och 

utveckla både i verksamheten och i utbildning, konstaterar Törnquist (2004). I studien för 

författaren också ett resonemang om enhetschefernas ansvar för personalutveckling och 



konstaterar ”att enhetscheferna har en personalpedagogisk roll, en roll som de varken har tid 

eller pedagogiska redskap att klara av”.   

 

 

4.6 Vilken kunskap skapas genom reflektion över avvikelserapporter?  
 

Det finns lite forskning kring vilken kunskap som skapas utifrån avvikelserapporter och om 

hur denna eventuella kunskap leder till vägledning i praktiken (Gartmeier et al. 2010).  Detta 

forskningsglapp förvånar författarna, eftersom det underliggande antagandet är att reflektion 

över avvikelser på arbetsplatsen leder till kunskap och en bättre praktik. Mer uppmärksamhet 

borde läggas på att beforska vilken typ av kunskap medarbetare kan få genom lärande kopplat 

till avvikelser och under vilka förutsättningar dessa kunskaper är värdefulla i liknande 

situationer. Mot denna bakgrund konstateras att den empiriska forskningen inte ägnar 

tillräcklig uppmärksamhet på rollen hos ”negative knowledge” (Gartmeier et al. 2010). 

Begreppet översätter jag med ”kunskapen att veta vad man inte ska göra i vissa situationer”. 

Sjuksköterskors yrkeskunskaper är delvis av detta slag och har studerats av Gartmeier et al. 

(2010) bland praktiker inom äldrevården i södra Tyskland genom en forskningsdesign i två 

steg. Den första delen omfattade ett test med fyra sjuksköterskor som delgav forskarna sin 

”negative knowledge”. Den andra delen omfattade semistrukturerade intervjuer med tre lärare 

som utbildar sjuksköterskor. Resultatet från första delen i forskningen användes som underlag 

för de semistrukturerade intervjuerna. 

     Utgångspunkten för författarna är att lärprocesser relaterade till avvikelser är avgörande 

för att skapa ”negative knowledge”. De antog att olika typer av avvikelser går att spåra i 

sjuksköterskornas kunskaper om vad de inte ska göra i vissa situationer. En del av 

undersökningen berörde vården av dementa. I denna del kunde sjuksköterskornas ”negative 

knowledge” kopplas till avvikelser som rörde rutiner, bemötande, förebyggande av farliga 

situationer och medvetenhet om vad den äldre inte uppmärksammar. Forskarna kategoriserade 

avvikelserna i kunskaps- och rutinrelaterade avvikelser samt i misstag och felaktigt agerande. 

Den senare typen av avvikelser ansågs vara utanför individens kontroll och var därför inte lika 

bra som utgångspunkt för lärande som de kunskaps- och rutinrelaterade. Författarnas 

konklusion var att deras empiriska material var alltför litet för att dra generella slutsatser och 

studien kunde varken bekräfta eller förkasta deras grundantagande att sjuksköterskornas halva 

kompetens byggs på ”negative knowledge”, vilken bygger på att lära av misstag eller 

avvikelser. Att få till stånd denna lärprocess förefaller vara en viktig uppgift enligt Gartmeier 

et al. (2010). 

 

4.7 Alternativ eller komplement till traditionell avvikelserapportering 
 

Rapporteringsystem och system för lärande är sätt att hantera och förebygga risker i hälso- 

och sjukvård och äldreomsorg. Projekten Proactive Risk Monitoring in Healthcare och 

Errordiary in Healthcare De argumenterar för att innovativa system för rapportering och 

lärande kan hämtas ”both inside and outside the box” där ”inside” står för kontrollerade, 

organiserade innovationer medan ”outside” står för inspiration till förändringar som kommer 

via websidor och sociala medier. Att lära av vardagen, att lära genom att vara uppmärksam på 

”den normala olyckan” och att lära av det som blev rätt i stället för att lära av det som gick fel. 

Detta ser författarna som goda alternativ till en kultur av skuld, med rädsla för bestraffning 

som hindrar rapportering, vilket i sig underminerar den väsentliga delen i 



patientsäkerhetsarbetet.  Personalen berättar fritt och skriver i en digital plattform ner 

händelser som under veckan har varit komplicerade och utmanande. Detta sker anonymt. 

Berättelserna analyseras och underliggande orsaker som till exempel otillräcklig utrustning 

och dess verkningar och brister i arbetsmiljön noteras. På detta sätt kommer information till 

ledningen från ”golvet” och åtgärder kan sättas in innan avvikelser och misstag uppstår. 

Sammanfattningsvis föreslår författarna att vårdgivare bör komplettera sina uppbyggda 

processer för organisatoriskt lärande med alternativa förhållningssätt.  Att titta utanför boxen 

och testa kan vara något för beslutsfattare och forskare (Sujan & Furniss 2015).  

   Hälso- och sjukvårdens lokala och nationella rapporteringssystem i Storbritannien har 

fokuserat på antalet avvikelserapporter. Man fokuserar på kvantitet i stället för att fokusera på 

kvaliteteten i undersökningar och förbättringsåtgärder, menar Macrae (2016). Han talar om 

komplikationer, förvirring och motsägelser och exemplifierar. Jag återger några av exemplen. 

1. Regelverket för vad som ska rapporteras in i systemet ”sväljer” det mesta. Det innebär att 

möjligheten att sätta strålkastarljuset på specifika svårigheter genom att prioritera går 

förlorad. Därmed försvåras möjligheten att göra en agenda för riskbedömningar och 

säkerhetsarbete med hjälp av rapporter från fältet. 2. Inom hälso- och sjukvården finns en 

uppfattning att ”more is better”. Ju fler avvikelserapporter desto bättre säkerhetskultur. Att 

öka antalet rapporteringar är ett ständigt mål i vårdsystemet. Författaren menar att detta är ett 

uddlöst mått som inte tar hänsyn till den viktiga frågan om att lära av avvikelserapporterna. 

Att hela tiden rapportera in samma typ av avvikelser vittnar om en stark kultur vad avser att 

rapportera men en mycket svag kultur när det gäller att lära av rapporterna. Det kan inte vara 

meningsfullt att använda the National Health Service (NHS) och National Reporting and 

Learning System för att rapportera att patienter faller. Fallrapporter utgör en femtedel av alla 

rapporter i systemen som uppgår till 1,7 miljoner per år.  Denna typ av vanliga avvikelser 

borde tas om hand på annat sätt. De nationella systemen borde fokusera på de allvarligaste 

avvikelserna, de ovanliga och de oväntade. Av dem finns mycket att lära.  Här jämför Marcae 

(2016) med flygbolagen, vars säkerhetsutredare oroas av överrapprotering då de menar att 

detta överbelastar systemet och kan hindra viktiga signaler att nå fram. 3. Att få relevant och 

användbar information i rapporteringssystemen är viktigt. Rapporterna måste sedan bedömas i 

relation till sitt syfte, som är att identifiera risker som kan behöva undersökas och analyseras. 

Behovet av kvalitetsförbättringar ligger i undersökningarna av avvikelserna och inte i själva 

rapporten. 4. Alltför ofta blir avvikelserapprotering inom vården en passiv process, en 

transportväg för information snarare än en aktiv förbättringsprocess. Detta i sig skapar 

problem.  Så kan den lokala nivån rapportera in avvikelser och förvänta sig att få problemen 

lösta ”från högre ort” eller så kan den lokala nivån strunta i att rapportera och korrigera 

misstag själva. Då går kollektiva lärtillfällen till spillo. För att ta tillvara avvikelserapporter 

krävs forum för öppen dialog, gemensamma undersökningar och kollektiva förbättringar av 

säkerheten. 5. Systemet med avvikelserapportering har två syften. Det ena är att identifiera 

risker inom vården som behöver analyseras. Det andra är att vidta åtgärder för att förstå och 

lösa de problem som har rapporterats. I den senare processen fordras ett lärande och det består 

inte bara av att ändra rutiner eller regelverk. Lärande är, skriver Marcae (2016), en komplex 

social process som kräver delaktighet och reflektion och reorganisering av kunskap, teknik 

och praktik. Det är denna process som skapar lärande och som måste stöttas genom 

undersökningar och utveckling. Sammanfattningsvis avslutar författaren sin artikel med 

följande konstaterande:  

     I 15 år har det byggts teknisk infrastruktur för avvikelserapportering. Resultatet är att det 

samlas för mycket och görs för lite. Låt de kommande 15 åren fokusera mer på att en 

sofistikerad infrastruktur för utredningar och lärande för att säkerställa att incidenter som rör 

patientsäkerhet rutinmässigt transformeras till systemövergripande förbättringar.   

 



5 Teorier kring lärande, kvalitetsutveckling och förbättringspraktik 
 

 

 

Personalen inom dagens äldreomsorg, antingen det gäller vård eller omsorg, har lagstiftarens 

och medborganas förväntningar på sig att utföra sitt arbete med god kvalitet (SFS 2001:453, 

SFS 1982:763). Vård- och omsorgspraktiken ska vara evidensbaserad vilket förutsätter att 

personalen håller sig ajour med aktuell och relevant forskning. Detta innebär i sin tur någon 

sorts ständig beredskap för förändring av metoder och arbetsrutiner allt eftersom forskningen 

gör framsteg. En konsekvens av detta är samhällets förväntan att berörd personal ska vara 

beredd att lära nytt. I kommunen där min studie genomförs är ledningens ambition att 

avvikelserapporter ska ge tillfällen att lära och utveckla kvaliteten i verksamheten.  

   Det finns flera teorier om vilka förutsättningar som fordras för att lärande ska kommer till 

stånd. Jag har valt Knud Illeris´ lärandeteori och det är till den jag kommer att relatera 

studiens resultat i kapitlet Analys. Styrkan i Illeris´ teori är dess överskådlighet och enkelhet. 

Teorin har ett klart socialkonstruktivistiskt perspektiv och Illeris lyfter in känsla som en 

dimension i lärprocessen likvärdig med kognition och socialt samspel (Merriam et al. 2007).  

I detta kapitel beskriver jag Illeris´ resonemang kring teorin samt framgångsfaktorer för 

kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.  

 

5.1 Illeris´ lärandeteori 

5.1.1 Lärprocesser och lärandedimensioner 
 

Illeris (2007) har starkt fokus på lärprocesserna. De är två och båda måste vara aktiva för att 

lärande ska komma till stånd. Den ena processen är samspelet mellan individen och 

omgivningen, som i sig har två nivåer, den näraliggande sociala nivån och den övergripande 

samhällsnivån. Den andra processen är beroende av individens psykologiska förmåga att ta till 

sig och bearbeta de impulser och den påverkan som ligger i samspelet. Just förmågan att ta till 

sig, tillägnelsen som Illeris uttrycker det, innebär att de nya impulserna knyts samman med 

tidigare relevant lärande. Individens förmåga att ta till sig, att lära, omfattar alltid såväl 

dimensionen innehåll som dimensionen drivkraft. Båda dimensionerna aktiveras samtidigt 

och på ett integrerat sätt av impulser från samspelsprocessen mellan individen och 

omgivningen. Detta för med sig att vad individen lär sig färgas av den energi som behövs för 

att få igång lärprocesserna.  Konsekvensen av detta blir att lärandeprocessen påverkas av om 

situationen är lustfylld eller irriterad (Illeris, 2007).  

Modellen för lärande beskrivs på följande sätt: 

 

Figur 1 Lärandets tre dimensioner (Illeris, 2007) 



5.1.2 Innehållsdimensionen 
 

Signalorden för innehållsdimensionen är kunskap, förståelse och färdigheter och handlar om 

det individen lär sig. Illeris (2007) menar att det moderna samhället kräver mer av lärande 

som ger insikter, mening och sammanhang. Ju mer komplex vardagen blir, ju mer komplext 

samhället och världen ter sig, desto större behov har individen av överblick och meningen 

med lärandet. Lärandeinnehållet ska ge en generell tillägnelse av den kultur och samhällsanda 

som individen är en del av. Lärandeinnehållet ska ge en allmänbildning i bemärkelsen att 

individen ska rustas att kritiskt kunna granska tillvarons förändringar och kunna följa 

skeenden i det mångkulturella samhället. I detta sammanhang är enligt Illeris reflektion i 

betydelsen eftertanke och omvärdering väsentligt för lärandet. En annan aspekt Illeris tar upp 

i innehållsdimensionen är lärandet om oss själva. Kunskapen om våra starka och svaga sidor, 

om våra reaktioner och preferenser är förutsättningar för att kunna göra adekvata och 

meningsfulla livsval och kunna styra våra egna liv.  

 

5.1.3 Drivkraftsdimensionen 
 

Signalorden för drivkraftsdimensionen är motivation, känsla och vilja. Dimensionen rör den 

mentala energi som investeras i lärandet.  Samspelet mellan innehålls- och 

drivkraftsdimensionerna är nära i tillägnelseprocessen.  Det innebär att vad individen lär sig 

hänger samman med styrkan och kraften i den motivation, den känsla och den vilja individen 

mobiliserar. Samtidigt påverkas den investerade energin av innehållet i lärandet. I 

innehållsdimensionen skapas mentala bilder och strukturer medan det i drivkraftsdimensionen 

skapas mönster kopplade till motivation, känsla och vilja. Drivkraftsdimensionen ska inte 

underskattas. Illeris understryker detta genom att hänvisa till psykologen Goldman (2000) 

som talar om känslans intelligens. Begreppet definieras inte av Goldman utan exemplifieras: 

”…förmågor som själviakttagelse, självkontroll och empati samt konsten att lyssna, 

samarbeta och lösa konflikter” (Illeris 2007 s 108) 

”…att kunna motivera sig själv och framhärda trots motgångar, att kontrollera impulser och 

uppskjuta behovstillfredsställelse, att styra sitt humör och se till att oro och ängslan inte 

påverkar ens tankeförmåga, att känna empati och hopp” (Illeris 2007 sid 108). 

Lärandets drivkraftsdimension utmanas positivt om innehållsdimensionen intresserar den 

lärande och stämmer överens med individens förutsättningar. Inte för svårt och inte för lätt. 

Inte för smått och inte för stort. Illeris konstaterar att det i dagens samhälle ställs stora och 

påtvingade krav på lärande, vilket i sig har negativ effekt på lärandet.  

 

5.1.4 Lärandets samspelsdimension 

 

Innehålls- och drivkraftsdimensionerna hör hemma inom individen. Individen härbärgerar 

processerna. Samspelsdimensionen handlar om individens samspel med samhället.  Platsen är 

individens möte med den sociala omgivningen.  Enligt Illeris (2007) är allt lärande situerat 

lärande. Lärandet påverkas inte bara av lärandesituationen utan är också en del av den. Han 

hänvisar till Lave och Wenger (2003) som etablerade begreppet Situated Learning. Illeris 

påpekar att dessa båda forskare dock inte var varse att det situerade lärande hade en dubbel 

karaktär. Det handlar om både den nära situationen i vardagsarbetet och om den mera 

avlägsna, samhället. Samspelsformerna varierar i det oändliga konstaterar Illeris som trots 



detta presenterar ett antal samspelsformer i det nära sociala samspelet: perception, förmedling, 

upplevelse, imitation, verksamhet och deltagande.  

 

5.1.5 Lärandets helhet 
 

Efter att ha beskrivit lärandets tre dimensioner var för sig knyter Illeris (2007) samman dem 

och betraktar lärandet som den helhet det är. Han gör det i begreppen erfarenhet, personlig 

utveckling, kompetensutveckling och lärande och identitet. Den som har erfarenhet har 

”färdats” genom alla lärandedimensionerna och har dessutom själv upplevt, gjort, genomfört 

eller producerat och vunnit erfarenhet. Erfarenheten är något utöver att ”bara” ha lärt sig i en 

undervisningssituation. Ett vidare och mera svårpreciserat begrepp relaterat till lärande är 

personlig utveckling. Begreppet kan inte hänskjutas till en särskild händelse eller för den 

delen till en speciell erfarenhet utan omfattar ett sammantaget lärande under en längre period, 

enligt författaren. Med begreppet kompetens menas i dagens samhälle allt vad individen kan 

behöva för att klara av specifika situationer eller sammanhang. Kompetens kan också 

beskrivas som resultatet av ett helhetsinriktat lärande. Ytterst handlar begreppet om hur en 

person eller en organisation kan hantera i sammanhanget relevanta men oförutsedda och 

oplanerade problemsituationer. I de sammanhang det lärda är väl förankrat hos individen och 

det finns förståelse och väsentliga tillämpningsområden av det lärda, talar Illeris (2007) om 

lärande och identitet. Identiteten utvecklas i ett lärande där självet är innehållsobjektet. 

Individen kan se på sig själv utifrån. För identitetsutvecklingen spelar också personligheten 

roll. Personen blir sedd och tillskrivs vissa egenskaper. Förutom självet och personligheten 

speglar de kulturella och samhälleliga förhållanden, som individen lever i, sättet att tänka, 

känna och handla. I Illeris´ lärandeteorimodell finns lärande och identitet på den vertikala 

samspelsdimensionen men mycket nära den horisontella dimensionen, innehåll – drivkraft. 

 

5.2 Olika typer av lärande 
 

Förutom de två lärprocesserna och de tre lärandedimensionerna talar Illeris (2007) om fyra 

olika typer av lärande. I lärandetypologin utgår han från Piagets (2006) kategorier men skapar 

sin egen typologi och talar om kumulativt-, assimilativt-, ackommodativt- och transformativt 

lärande. Den första lärandetypen beskriver han som utantillärande. Vid ett assimilativt lärande 

fogas sinnesintryck från omgivningen till en hos individen redan befintlig mental bild eller 

mentalt schema, som Illeris uttrycker sig, och till känslor knutna till detta. Den lärande länkar 

samman nya intryck med tidigare och vidgar sina mentala bilder. Bilder kan också komma att 

omstruktureras som i ett ackommodativt lärande. I denna lärandetyp befinner sig individen i 

en situation där nya mentala bilder inte utan vidare låter sig införlivas med tidigare bilder. Det 

behövs en verklig förändring eller ommöblering av individens mentala bilder för att dessa ska 

komma att hänga samman och skapa mening. Det sker ett överskridande lärande, och 

överskridandet kan ske snabbt. Plötslig inser individen hur saker och ting hänger samman. 

Den lärande ”knäcker koden”.  Slutligen talar Illeris(2007) om det transformativa lärande som 

den mest genomgripande lärandetypen. Begreppet hämtar han från Mezirow (2005:91) som 

definierar det som processen eller handlingen där individen transformerar det för givet tagna i 

syfte att nå större insikt med sannare åsikter och övertygelser som resultat och som 

vägledning i tillvaron. Lärandetypen är påfrestande för individen som ”måste tänka om” och 

”överge gamla sanningar”. Detta lärande kommer till stånd när den upplevs som den enda 

möjliga och relevanta utvägen.  



   Lärandetyperna är alla relaterade till tillägnelseprocessen och förhåller sig till individens 

mentala bilder, de som organiserar individens kunskap, förståelse, tänkande och minne. Ingen 

av typerna är bättre än den andra. Om individen i arbetslivet ska kunna utveckla ett adekvat 

lärande krävs att individen både kan och har möjlighet att utveckla alla lärandetyper 

anpassade efter vad situationen kräver. Illeris (2007) menar att i vardagen används i första 

hand det assimilativa och det ackommodativa lärandet och att lärandet pendlar mellan dessa 

båda former. Lärandet mår väl av växlingen. Samtidigt ska individen ha beredskap för både 

kumultativt och transformativt lärande i mera sällanförekommande situationer. Har 

äldreomsorgspersonalen beredskap eller kanske rättare förutsättningar för lärande i 

arbetslivet?  

 

5.3Hinder för lärande 
 

När Illeris (2007) resonerar om hinder för lärande refererar han till läroteoretikern Jarvis 

(1992) och dennes kategorisering av vad han kallar icke-lärande: förförståelse, individen 

anser sig redan ”kunna” och noterar därför inte de nya möjligheterna, icke-beaktande, 

individen noterar men ”orkar” inte reagerar på grund av stress eller rädsla för vad den det nya 

kan medföra, avvisande, individen är medveten både om de nya möjligheterna och om sitt 

beslut att inte lära nytt. Denna kategorisering inspirerade Illeris som emellertid gör en egen 

indelning av hinder för lärande knuten till hans lärandeteori och lärandedimensioner. Han 

talar om fellärande, som han knyter till innehållsdimensionen, försvar mot lärande, som 

hänger samman med drivkraftsdimensionen och slutligen om motstånd mot lärande, ett 

begrepp kopplat till samspelsdimensionen.  

   Skillnaden mellan kategorierna i denna indelning kan synas svåra att urskilja men det finns 

en principiell skillnad dem emellan som är viktig att förhålla sig till i ett pedagogiskt- och 

utbildningsmässigt perspektiv, menar Illeris (2007). Felläranden uppstår till exempel vid 

missuppfattningar och är lätta att upptäcka i lärandesituationer där innehållet kan beskrivas i 

termer av rätt eller fel. Men hur många lärandesituationer kan det? Oftast finns det 

tolkningsmöjligheter. Det mesta som ska läras är av icke entydig karaktär och kräver då 

empati, dialog och tolerans. Försvar mot lärande styrs enligt Illeris (2007) framför allt av 

omedvetna psykologiska mekanismer och begreppet knyter han till lärandets 

drivkraftsdimension. I sin mera djupgående definition av begreppet försvar tar han hjälp av 

psykoanalytikerna Reich (1974) och Freud (1975) samt av socialpsykologen Leithäuser 

(1977). Från Reich hämtar han bilder av försvar mot lärande som kroppspansar eller 

karaktärspansar. Ett lärande kan upplevas som hotfullt till och med mot livet, mot individens 

mentala hälsa. Från Freud hämtar han försvarsmekanismer som bortträngning, regression, 

projektion och isolering. Bortträngningsmekanismen håller psykiska konfliker och 

traumatiska upplevelser borta. Genom bortträngning tillåts de inte komma upp och göra sig 

medvetet påminda. Leithäuser har mer fokus på lärandehinder vanliga i lärosammanhang.  

Reduktion, individen känner inte till det nya och okända men säger trots allt att ”det vet jag 

väl”.  Harmonisering, individen tar fasta på oväsentligheter i sammanhanget och lyfter fram 

dem för att de är det enda man är överens om. Det motstridiga i situationen slätas över. 

Nivellering, svårigheter förnekas. ”Det finns inga problem”.   Personalisering och 

syndabocksmekanismer, det är någon annan som har problem och problemen skylls på någon, 

syndabocken. Vad leder då dessa försvarsmekanismer till? I ett lärandeperspektiv främst till 

ett avvisande, enligt Illeris. Individen tar helt enkelt inte in yttre impulser i sitt medvetande, 

vilket kan få karaktär av blockering. När en individ utsätts för impulser som inte 

överensstämmer med och är oförenliga med befintliga mentala bilder är ackommodation det 

naturliga för att införliva det nya på ett strukturerat sätt. Men ackommodation kräver mer 



energi av individen än assimilation, som är mindre krävande. I dessa situationer är förvrängd 

assimilation en utväg och förekommer i våra fördomar. Fördomar innebär att vi på olika 

områden har skapat oss felaktig förståelse som det kostar energi att komma bort ifrån. Illeris 

menar att försvar är den mest bidragande orsaken till att lärande uteblir eller att lärandet tar en 

annan vändning än den som är avsedd.  

   För att övervinna försvar i lärandesituationer krävs trygghet och stark motivation. Försvarets 

roll är att värna individens självkänsla och identitet. Samtidigt är det just genom att övervinna 

försvaret som individen utvecklas och går vidare i sin utveckling vad avser kunskaper och 

personlig utveckling. Vad är det då för påfrestningar och belastningar som 

försvarsmekanismerna skyddar mot? Illeris (2007) talar om tre mekanismer, 

vardagsmedvetande, identitetsförsvar och risksamhället. Vardagens rutiner skyddar oss mot 

en strid ström av impulser och påverkan. Rutinerna gör att individen slipper konfronteras med 

vardagen förutsättningslöst. I lägen då rutinerna i vardagsmedvetandet inte räcker som försvar 

träder identitetsförsvaret in.  Exempel på när försvar av identiteten hos vuxna visar sig är i 

läro- och utbildningssituationer som till exempel syftar till personlig utveckling och 

omställning. Denna typ av försvar karaktäriserar författaren som den starkaste 

försvarsmekanismen mot lärande och ett försvar som individen själv oftast inte har accepterat. 

Ytterligare en typ av försvar är maktlöshet.  

 

5.4 Press och stress 
 

Personalen inom vård och omsorg ska vara delaktiga i att utveckla verksamheten och dess 

kvalitetet (SFS 2001:453, SFS 1982:763). Denna ska hela tiden systematiskt säkras. Kravet på 

ett livslångt lärande eller åtminstone yrkeslivslångt lärande är i lagstiftarens ögon en realitet. 

På 1970-talet, skriver Biesta (2006), var livslångt lärande en demokratisk rättighet. 

Vuxenutbildningen växte fram. Under 2000-talet har begreppet fått en ekonomisk innebörd 

och blivit en individuell uppgift snarare än en samhällelig kollektiv uppgift. Därmed har 

också det livslånga lärandet blivit en skyldighet snarare än en rättighet och tillika med ett 

personligt ansvar. Å andra sidan: Hur skulle ett lärande kunna vara annat än livslångt? 

”Livslångt lärande – allt annat är orimligt” (Jönsson 2008 s 85). Hur skulle man annars klara 

livet? Och arbetslivet?  

   Det moderna samhället utsätter medborgaren för en press att lära mer och mer. Denna 

upplevelse kan skapa en komplicerad situation där individen både vill och inte vill engagera 

sig i ett lärande. Illeris (2007) kallar denna kluvenhet för ambivalens och hänvisar i 

sammanhanget till kvinnoforskaren Becker-Schmidt (1982) som menar att kvinnors vardag 

pendlar mellan kvinnors förvärvsarbete och ”hemarbete” i familjen. Kvinnorollen i samhället 

är dubbeltydig och full av motsättningar. Utifrån detta utvecklas såväl ambivalensförsvar som 

ambivalenstolerans, enligt Becker-Schmidt. Ambivalens är svaret på inre och yttre splittring. 

När konflikter genomlevs talas om ambivalenstolerans och när konflikterna undviks om 

ambivalensförsvar. Lärande kräver att ambivalensen och dess orsaker erkänns. Individen 

måste göra en realitetsprövning. Det gäller att både känna efter och tänka efter och att ha tillit 

i föreställningen om att det kan bli bättre genom att lära sig hantera motsättningar bättre. 

Detta innebär inte att motsättningarna eller ambivalensen upplöses.  

 

5.5  Kvalitetsutveckling  
Vad är då kvalitetsutveckling och hur kan den transformera äldreomsorgen? Vad kvalitet är 

finns definierat i lagtext men begreppet innehåller också en subjektiv aspekt. Om det är en 



kvalitetsutveckling ska utvecklingen resultera i bättre resultat/förhållande för 

patienten/brukaren, bättre professionell utveckling och bättre styrsystem och processer.  

Involverade i att åstadkomma detta ska dessa parter vara men utvecklingsprocessen kan också 

omfatta flera som anhöriga, forskare och finansiärer (Batalden, P & Davidoff, F 2007). Det 

finns ett antal verktyg och metoder för kvalitetsutveckling beroende på vilket intressefokus 

verksamheten har. Avvikelserapporterna kan vara ett sådant område.  

   I rapporten Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre (2010)  lyfter SKL fram åtta 

framgångsfaktorer för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Rapportens analys visade att 

det inte finns några samband mellan resultat och kommunernas strukturella förutsättningar 

såsom kommunstorlek och geografiskt läge eller mellan resultat och de resurser som 

kommunerna investerar i äldreomsorgen. Vad var det då som ledde till hög kvalitet inom 

äldreomsorg? En av de åtta framgångsfaktorerna var systematiskt kvalitetsarbete, som i 

sammanhanget beskrevs som att det i förvaltningen fanns ett metodiskt tillvägagångssätt för 

att kontinuerligt identifiera, analysera och åtgärda områden där kvaliteten kunde förbättras. 

Av rapporten framgick att de kommuner som hade lyckats bäst var de som: 

 Prioriterade kvalitetsmål lika högt eller högre än ekonomiska mål 

 Använde kvalitetsledningssystem för att systematisera planering, genomförande, 

uppföljning och åtgärder 

 Hade en systematisk synpunkts- och klagomålshantering där brukare och anhöriga 

uppmuntrades att lämna klagomål  

 Använde resultat från nationella uppföljningar för att identifiera förbättringsområden 

(SKL sid 51) 

   Rapporten baserades på en kvalitativ studie med djupintervjuer av beslutsfattare i 30 

kommuner, 15 med mycket höga resultat och 15 med mycket låga. Sammantaget intervjuas 53 

personer. Resultatet i de öppna jämförelserna är brukares bedömning av ett antal indikatorer 

på god kvalitet. Av rapporten framgår inte vilka dessa indikatorer är eller hur många de är. 

Insamlingen av data om äldres, i detta sammanhang 65 år och äldre, erfarenheter och 

uppfattning om kvaliteten i äldreomsorgen sköts av Socialstyrelsen i samverkan med 

kommunerna och SKL.  

   Formaliserade arbetsprocesser, skrivna regler och instruktioner var fundamentala i 

organisationer som arbetade med kvalitetsutveckling. Det är filosofin bakom kvalitetsrörelsen. 

Det går inte att förbättra en process som inte har standardiserats (Ellström 2001). Ellström 

definierar inte begreppet kvalitetsrörelsen men fortsätter sitt resonemang. Det finns radikalt 

olika uppfattningar i forskarvärlden om vilka konsekvenser standardiseringen får för 

lärprocessen och organisatoriskt lärande, fortsätter författaren. En vanlig uppfattning är att 

formalisering allvarligt försvårar organisatoriskt lärande. Samtidigt är det många forskare 

inom industrin som ser standardiseringen som en viktig förutsättning för kvalitetsutveckling. 

Den paradoxala situationen är tydlig. Att standardisera innebär att ha den bästa praktiken. Å 

andra sidan innebär standardisering ett hinder för lärande. Det viktiga blir att ”göra saker 

rätt”, inte att ”göra rätt sak” i den givna situationen. Att vara delaktig i hanteringen av 

avvikelser i produktionsprocessen anses vara viktiga tillfällen för lärande och utveckling av 

till exempel arbetsmetoder menar Ellström (2001). Teoretiskt är denna tanke kopplad till 

situerat lärande. Att lära av sina misstag i praktiken är inslag i kvalitetsrörelsen, säger han 

vidare, och ger exempel på hur anställda kan involveras i problemhanteringen allt efter grad 

av delaktighet, informellt deltagande, regelstyrt deltagande, formellt deltagande och 

kontinuerligt deltagande i systematiskt utvecklingsarbete.  

 



5.6 Förbättringspraktik 
 

Kvalitetsrörelsen ska både utveckla en bättre vård och omsorg för patienter och brukare samt 

göra processerna inom hälso- och sjukvården mer kostnadseffektiva. Dessa ofta 

motsägelsefulla målsättningar har professionen att hantera. Samtidigt medför 

maktförskjutningen mellan professionen och patienten/brukaren i den evidensbaserade 

praktiken att de senare går från att ha varit objekt till att bli subjekt. Patienten/brukaren äger 

frågan om vad som skapar värde. Detta i sig kräver interprofessionella och interdisciplinära 

dialoger för att nå patientsäkra och serviceinriktade överföringar. Detta kallas för 

förbättringspraktik.  (Norman & Fritzén 2012). I en forskningsartikel redovisade de en studie 

vars syfte var att synliggöra diskursiva mönster i kvalitetsförbättringar inom hälso- och 

sjukvård för att därefter diskutera hur dessa mönster skapar villkor för lärande. Ett par 

arbetslag, arbetsplatsmöten och processteammöten, observeras vid fem tillfällen på ett sjukhus 

när agendan var kvalitetsuppföljning.  Hur talades det om förbättring? Vilket språk användes? 

Vems åsikter om förbättringar vann gehör? Studiens resultat visade att vårdens 

styrningsprinciper influerar förbättringspraktiken och innebär till exempel att med hjälp av 

statliga medel kunde förbättringar genomföras i praktiken.” Money talks”. Styrbarheten ökar. 

Men i ett långsiktigt perspektiv kan det vara så att viktiga kvalitetsaspekter trängs undan, 

undanträngningseffekt, varnade författarna. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



6 Metod 

 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärande i förvaltningen ska komma till stånd 

och utvecklas med utgångspunkt från avvikelserapporteringen. Då jag avser att använda mig 

av Illeris´ lärandeteori i analysen är dimensionerna Innehåll, Motivation och Samspel 

väsentliga. Med undersökningens frågeställningar: Hur beskriver personalen sina erfarenheter 

av avvikelserapportering? och Hur ser verksamhetsansvariga och patientsäkerhetsansvariga på 

sina möjligheter att använda avvikelserapportering som ett tillfälle för lärande? som 

utgångspunkt förväntar jag mig kunna finna möjliga utvecklings- och förbättringsåtgärder.  

 

6.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Som forskare har du många möjligheter till metodval, ett väsentligt val eftersom det påverkar 

hur du gör datainsamlingen och analysen. Min studie är kvalitativ. Utgångspunkten är 

äldreomsorg i praktiken med personalens erfarenheter. Erfarenheterna tolkas och relateras till 

Illeris´ (2007) teori om lärande. Min kunskapsteoretiska hållning är tolkningsinriktad.  

Strävan är att förstå den sociala verklighet som råder inom äldreomsorgen i kommunen utifrån 

personalens beskrivningar av sina erfarenheter av denna. Jag söker förklaringar till 

personalens agerande.  Den ontologiska utgångspunkten är socialkonstruktivistisk och innebär 

att i studien betraktas samspelet mellan individer som en förutsättning för lärande. Detta 

innebär inte att den lärprocess som sker inom individen förminskas eller förnekas men det är 

först i ett socialt sammanhang den får relevans och dess innehåll bestäms (Illeris 2007).  

 

6.2 Datainsamling 
 

I studien vände jag mig till yrkesgrupperna undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer 

och data samlades in från dessa grupper. Med hjälp av fokusgrupper med enhetschefer och 

sjuksköterskor och semistrukturerade intervjuer med undersköterskorna sökte jag svar på 

mina forskningsfrågor.  

 Hur beskriver personalen sina erfarenheter av avvikelserapportering? 

 Hur ser verksamhetsansvariga och patientsäkerhetsansvariga på sina möjligheter att 

använda avvikelserapportering som ett tillfälle för lärande? 

Jag valde två metoder för datainsamling. Anledningen till detta redovisas i avsnitt 6.2.1. 

6.2.1 Fokusgrupper 
 

Utmärkande för en fokusgrupp är att det är flera deltagare närvarande, att temat är avgränsat 

och känt av deltagarna samt att de i samtalet samspelar och skapar en gemensam 

betydelsekonstruktion av temat (Bryman 2008). Ett annat betraktelsesätt är att se 

forskningsprocessen i tre steg. Det första steget är att forskaren bestämmer och presenterar 

fokus för samtalet i gruppen. Det andra är deltagarnas kreativa diskussion och det tredje är 

forskarens sammanfattning av denna (Tursunovic 2002). En fokusgrupp erbjuder deltagarna 

stor frihet att anlägga skilda perspektiv på temat. 



   Hur skulle deltagare till fokusgrupperna rekryteras? Tursunovic (2002) pekar på flera 

aspekter att väga in i rekryteringsprocessen. Att beordra deltagande i fokusgruppen kan 

påverka resultatet. Samtidigt har slumpmässigt urval av deltagare ett par tveksamheter, en 

fokusgrupp är liten och kan aldrig bli representativ för en population och ett slumpmässigt 

urval medföra att deltagare utan förmåga att föra ett meningsfullt samtal om det tema gruppen 

har att fokusera. Det väsentliga för undersökningen är att deltagarna i fokusgrupperna kan ge 

relevant information. För att de ska vilja och våga göra detta måste deltagarna känna sig 

trygga i gruppen, säger Tunsunovic (2002), och fortsätter med att en homogen bakgrund för 

deltagarna är en rimlig utgångspunkt och hänvisar här till Svenska Kommunförbundets skrift 

199:13, Fokusgrupper: En metod i kommunalt kvalitetsarbete. Mina överväganden ledde till 

att metoden fokusgrupp användes för enhetschefer och sjuksköterskor. Enhetscheferna är 

centrala i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen och för möjliggörande av lärande inom 

verksamheten. Enligt ledningen för äldreomsorgen har de regelbundna möten med 

äldreomsorgschefen och är vana att mötas på enhetschefsträffar. Samma sak gäller för 

sjuksköterskorna. De träffar också varandra på regelbundna möten, som de har med sin 

enhetschef. Undersköterskorna har arbetsplatsträffar med sina respektive enhetschefer och 

träffas inte i grupp utanför den egna arbetsplatsen på samma sätt som de båda övriga 

personalgrupperna. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att samla in data från 

undersköterskorna. Se vidare avsnitt 6.2.2. 

   I studien använde jag mig av fokusgrupper med olika teman. Den första gången jag träffade 

grupperna var temat avvikelserapportering, ett brett tema som gav mig möjlighet att lyssna till 

och fråga erfarna praktiker om denna rapportering. Metodens styrka är just att kunna belysa 

temat brett. Deltagarna hakade i varandras inlägg, resonerade, berättade utifrån egna 

erfarenheter och upplevelser och kommenterade varandras inlägg. På så sätt drevs samtalet 

framåt. Min roll i sammanhanget var att se till att alla kom till tals. Dessutom fanns möjlighet 

att ställa frågor av intresse för studiens syfte. Själva gruppdiskussionen var datainsamlingen. 

     Temat den andra gången grupperna träffades var tudelat, återkoppling av det första 

fokusgruppsamtalet samt redovisning av konkreta möjligheter att förbättra användningen av 

avvikelserapportering. Deltagarna läste var och en igenom en skriftlig sammanfattning av de 

första fokusgruppsamtalen med möjlighet att komplettera eller revidera. Därefter noterade 

deltagarna individuellt utvecklingsmöjligheter utifrån sammanställningen. Arbetet i 

fokusgrupperna avslutades med en gemensam presentation av möjligheter att utveckla arbetet 

med avvikelserapportering för kvalitetsutveckling och lärande. Dessa redovisas i tabell 2 på 

sidan 41.  

6.2.2 Semistrukturerade intervjuer 
 

En semistrukturerad intervju följer en intervjuguide och ger forskaren möjlighet att ställa 

följdfrågor som komplement till frågorna i guiden (Bryman 2008). Intervjuer kan mycket väl 

kombineras med fokusgrupper, säger Tursunovic (2002) som menar att individuella intervjuer 

kan vara att föredra då det gäller att nå en djupare insikt i en persons erfarenheter kring ett 

givet ämne. Verktyget semistrukturerad intervju användes för att ta reda på 

undersköterskornas erfarenheter och upplevelser. Intervjuguiden följdes men frågorna kom 

inte alltid i angiven ordning.  Anpassning skedde till undersköterskornas berättelser och togs 

upp ”där de passade in”.  Intervjuguiden redovisas i bilaga 1. 

 
 



6.3 Urval 
 

Vilka personer skulle jag intervjua? Hur skulle de väljas ut? Att det skulle vara 

personalgrupperna enhetschefer, sjuksköterskor och undersköterskor var ganska givet. 

Undersköterskor är den stora personalgruppen inom äldreomsorgen. Enhetscheferna är få i 

förhållande till undersköterskorna men de har verksamhetsansvar och är en central grupp för 

kvalitetsutveckling och lärande. Även sjuksköterskorna är relativt få i jämförelse med 

undersköterskorna men är också centrala i sammanhanget. De är legitimerad personal med 

patientansvar. Urvalet diskuterades med kommunen. Ett selektivt eller målstyrt urval gjordes 

för att få största möjliga variation och därmed få forskningsfrågorna belysta på ett så 

mångfacetterat sätt som möjligt (Bryman 2008). Urvalet byggde på att utvalda informanter 

förväntades ha något att tillföra studien. Förvaltningen åtog sig att välja ut enhetschefer och 

sjuksköterskor för fokusgrupperna samt en undersköterska. Denna undersköterska tillfrågades 

sedan, i samband med att hon intervjuades, om namn på undersköterskekolleger som skulle 

kunna vara intresserade av att ställa upp på intervjuer, ett snöbollsurval (Bryman 2008). Med 

detta förfaringssätt kom inte arbetsgivaren att välja ut samtliga informanter.  

6.3.1 Antal och variation 
 

Hur många personer skulle bjudas in till respektive fokusgrupp? Tillsammans med kommunen 

beslutades att sex personer skulle bjudas in till varje grupp. När det gällde antalet deltagare i 

fokusgrupperna togs hänsyn till hur många personer jag som ensam moderator skulle kunna 

klara av dels i själva intervjusituationen dels vid transkriberingen. Att bjuda in för få kunde 

innebära att fokusgruppen blev för liten. Att bjuda in för många kunde bli ohanterligt för 

moderatorn. Enligt Bryman (2008) varierar gruppstorleken i en studie från 6 till10 deltagare. 

Engagerade deltagare talar för en liten grupp medan lågt engagemang talar för en större. En 

annan frågeställning var hur många fokusgrupper en studie ska omfatta? I denna valdes två 

grupper ut. Oftast omfattar studier flera grupper men detta innebär inte med nödvändighet ett 

annat resultat utan kan vara slöseri med tid (Bryman 2008).  Kunde alla förväntas hörsamma 

inbjudan?  Förvaltningens uppfattning var att personalen skulle vilja delta i studien. Mitt krav 

var att urvalet skulle göras så att det blev variation inom respektive grupp vad avser ålder och 

antalet arbetade år inom yrket. Personer med erfarenheter från både hemtjänst och särskilt 

boende, gärna olika kön samt personer från olika arbetsplatser, eftersträvades. 

Äldreomsorgschefen och MAS valde ut sex enhetschefer. De gav i uppdrag till samordnaren 

för sjuksköterskorna att välja ut sex sjuksköterskor. Jag fick namnen på de utvalda deltagarna 

i fokusgrupperna samt namnet på den utvalda undersköterskan. Hur många undersköterskor 

skulle intervjuas? Frågan har inget självklart svar. Det blev fyra intervjuer med 

undersköterskor. Som framgår av tabell 1 skedde intervjuerna med dem växelvis med 

fokusgrupperna och möten med enhetschefer och sjuksköterskor. Totalt inbjöds 16 personer 

att delta i studien. 

 

6. 4 Informanterna 
 

Studien kom att omfatta 13 informanter, fem enhetschefer, fyra sjuksköterskor och fyra 

undersköterskor. Deltagarna i fokusgrupperna, enhetschefer och sjuksköterskor, har olika 

befattningar och ansvarsområden. Enhetscheferna har arbetsgivaransvar med uppdrag att sörja 

för hela verksamheten, för brukare såväl som för personal och ekonomi. Sjuksköterskorna har 

patientansvar. Undersköterskorna arbetar nära de äldre och svarar för omvårdnaden. 



   Gruppen enhetschefer var alla kvinnor i åldern 32 till 58 år. Deras yrkesverksamma år inom 

äldreomsorgen varierade mellan 12 och 40 år och antalet år som enhetschef varierade från 

knappt ett år till 22 år. Fyra hade undersköterskeutbildning och tre hade yrkesutbildning på 

högskolenivå som sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut och socialt arbete. Två hade 

arbetsledarutbildning på högskolenivå och två hade erfarenhet som enhetschefer i annan 

kommun. Deras arbetsområde täckte både särskilt boende och hemtjänst.  

   Sjuksköterskorna var tre kvinnor och en man i åldern 28 till 42 år. En hade 

specialistutbildning inom psykiatri. Antalet arbetade år som sjuksköterskor inom 

hemsjukvården varierade mellan 2 och 8 år. Ett par hade erfarenhet som sjuksköterskor inom 

landstinget. Deltagarna arbetade både inom hemtjänst, särskilt boende och i pooltjänst. 

   Undersköterskorna var mellan 39 och 51 år. Alla hade undersköterskeutbildning och 

yrkeserfarenheten bland dem varierade mellan 22 och 30 år. Tre av de intervjuade arbetar i 

särskilt boende och en i hemtjänsten. Både nattpersonal och personal som arbetar dagtid fanns 

med. En undersköterska hade erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen i annan kommun. En 

undersköterska hade erfarenhet av arbete hos annan arbetsgivare i helt annan verksamhet. 

    Av informanterna var sjuksköterskorna den yngsta gruppen. Både enhetscheferna och 

undersköterskorna hade en respektingivande lång yrkeserfarenhet av äldreomsorg. Antalet år 

som enhetschef varierade stort inom gruppen.  I den gruppen varierar också den formella 

utbildningsnivån mest i relation till hur det ser ut i de båda andra grupperna.  

 

6. 5 Genomförande 
 

Kontakten med kommunen och insamling av empirin ägde rum mellan den 10 december 2014 

och den 17 augusti 2015. Under arbetet med datainsamlingen hade jag mejlkontakt med 

kommunen kring praktiska frågor gällde tider och lokaler och jag höll dem fortlöpande 

informerade om studien.  Socialchefen informerade socialnämnden om studien. Tabell 1 visar 

mer detaljerat datumen för när jag delgav olika personalkategorier information och för när 

data samlades in. 

 

TABELL 1 Redovisning av datainsamling och information i kronologisk ordning 

 

Tidpunkt Personalkategori Aktivitet 

2014-12-10 Socialchef och äldreomsorgschef Förberedande samtal med 

probleminventering 

2015-01-26 Socialchef, äldreomsorgschef och 

MAS 

Presentation av tänkbart upplägg 

av studien 

2015-02-26 Enhetschefer Fokusgrupp 

 Undersköterska Intervju 

2015-02-27 Socialnämnden Socialchefen informerar nämnden 

om samarbetet 

2015-03-03 Sjuksköterskor Fokusgrupp 

2015-03-18 Undersköterska Intervju 

2015-03-24 Undersköterska Intervju 

2015-03-26 Enhetschefer Återkoppling av samtalet i 

fokusgruppen och fokus på 

möjligheter för lärande 



2015-04-07 Socialchef, äldreomsorgschef och 

MAS 

Information om insamlingen av 

empirin 

2015-05-21 Sjuksköterskor Återkoppling av samtalet i 

fokusgruppen och fokus på 

möjligheter för lärande 

2015-05-28 Undersköterska Intervju 

2015-08-17 Socialchef, äldreomsorgschef och 

MAS 

Muntlig och skriftlig redovisning i 

punktform av informanternas 

erfarenheter och upplevelser  

    

   Fokusgrupperna och intervjuerna inleddes med information om de forskningsetiska reglerna 

och informanterna godkände att samtalen bandades. Dessa har därefter transkriberats. Under 

en av intervjuerna fungerade inte inspelningstekniken. Denna intervju dokumenterades 

samma dag som den genomfördes med hjälp av stödanteckningar som hade noterats på 

intervjuguiden.   Fokusgrupperna/intervjuerna genomfördes i kommunhuset eller i lokal på 

äldreboende. En undersköterska intervjuades på sin arbetsplats. Introduktionsbrev med 

inbjudan att delta i studien skickades via mejl till var och en. Bilaga 2-4. 

6.5.1 Bortfall 
 

Till fokusgruppen med enhetschefer kom fem deltagare. När gruppen träffades för 

återkoppling kom tre deltagare. Till fokusgruppen med sjuksköterskor kom fyra deltagare.  

Till mötet för återkoppling kom ingen.  Eftersom ett andra möte med gruppen har betydelse 

för studiens trovärdighet sattes ett nytt datum för möte. Till detta kom alla fyra deltagarna. 

Bryman (2008) resonerar om denna typ av bortfall, medarbetare som accepterar att komma 

men som ändå inte gör det. Enda sättet att gardera sig mot detta är att bjuda in fler till 

gruppen, som då riskerar att bli alltför stor. Redovisning av det fria samtalsflödet i 

fokusgrupperna kommer i resultatredovisningen till uttryck i mycket ringa omfattning. Kan 

något gå förlorat här? Ja, kanske. I fokusgruppen sätter forskaren fokus för samtalet men det 

är deltagarna, gruppen, som utvecklar den kreativa konversationen (Tursunovic 2002). 

 

6.6 Bearbetning 
 

Det empiriska materialet bearbetades med hjälp av meningskoncentration (Kvale 1997). Efter 

att ha lyssnat på samtliga inspelningar av fokusgruppsamtalen och intervjuerna, lästes den 

transkriberade texten igenom flera gånger. I de av informanterna formulerade utsagorna 

identifierades naturliga meningsenheter med vars hjälp teman skapades. Nästa steg i 

bearbetningen var att relatera materialet till undersökningens syfte och sätta in temana i den 

teoretiska ramen. Resultatet presenteras utifrån temana. I kapitlet Analys analyseras 

resultatetet genom att relateras till Illeris´ teori om lärande samt till tidigare forskning som 

uppfattas som relevant och intressant i sammanhanget.   

 

6.7 Tillförlitlighet 
 

Bryman (2008) pekar på alternativa kriterier för att bedöma kvaliteteten i en kvalitativ 

undersökning. Begreppet tillförlitlighet beskrivs som ett samlingsnamn och omfattar bland 



annat trovärdighet och pålitlighet.  Han talar också om begreppet äkthet och olika typer av 

autenticitet, såsom ontologisk, pedagogisk och katalytisk autenticitet.  

6.7.1 Trovärdighet 
 

I syfte att öka studiens trovärdighet träffade jag enhetscheferna och sjuksköterskorna vid två 

tillfällen vardera, vilket framgår av tabell 1. Det första tillfället var ett fokusgruppsamtal. Det 

andra tillfället kan beskrivas som återkoppling.  Då stämde jag av med deltagarna om jag hade 

uppfattat deras samtal korrekt. Deltagarna tog del av en skriftlig sammanfattning av samtalen 

och läste igenkännande texten. Vid dessa tillfällen gavs jag också möjlighet att få 

förtydliganden.  

   Förvaltningen fick återkoppling i form av muntlig och skriftlig redovisning i punktform av 

informanternas erfarenheter samt dessa erfarenheter presenterade i relation till Illeris´ 

lärandeteori. Det gavs vid detta tillfälle möjlighet att kommentera studiens beskrivning av 

hanteringen av avvikelserapportering och den kultur som beskrivs råda inom äldreomsorgen 

kring rapporteringen. Förvaltningen tog emot resultatredovisningen. Bryman (2008) kallar 

detta respondentvalidering. 

6.7.2 Överförbarhet 
 

Studiens resultat kan inte generaliseras. Informanterna är alltför få och knutna till sin kontext i 

kommunen. Om resultatet är överförbart till andra kommuner avgör läsaren. För att om 

möjligt öka överförbarheten eftersträvas en omsorgsfull beskrivning av metod och 

genomförande samt av resultatet, där informanterna får stort utrymme. Deras egna direkta 

utsagor ger uttryck för upplevelser kopplade till avvikelserapporter.  Genom informanternas 

egna ord, analysen och diskussionen får läsaren möjlighet att bedöma studien och dess 

resultatbeskrivning.  

   Själv har jag ingen direkt yrkeserfarenhet av äldreomsorg även om jag har arbetet som 

förvaltningschef inom socialtjänsten. Men det var innan hemsjukvården var en del av 

äldreomsorgen och före Lex Sarahs tid. Däremot har jag under några år i början på 2010-talet 

arbetat på regional nivå med att bygga strukturer för kunskapsutveckling inom äldreomsorgen 

och då i nära samarbete med den statliga satsningen på Bättre liv för sjuka äldre. Arbete med 

kvalitetsutveckling och ständigt förbättringsarbete känner jag väl från arbete som 

förvaltningschef inom utbildning och kultur och som kommunchef. Jag har en förförståelse 

som påverkar mitt engagemang i studien och mina frågeställningar. Förförståelsen finns också 

med i fokusgrupperna och i intervjuerna. Min bakgrund är känd för informanterna. 

”Förförståelse kan vara rationell och empatisk”, skriver Patel & Tebelius (1987 s 34). Kan 

förförståelsen göra att jag blir en sämre lyssnare, och att jag därigenom går miste om väsentlig 

information från information. Säkert. Jag ser förförståelsen som en tillgång.   

6.7.3 Äkthet 
 

Studiens ontologiska autenticitet ökar om den hjälper deltagarna att bättre förstå 

avvikelserapporteringen och dess möjligheter till kvalitetsutveckling och lärande (Bryman 

2008).  Min ambition är att studien ska dokumenteras på ett sådant sätt att informanterna kan 

ta del av den eller delar av den och därmed kunna skaffa sig en god förståelse för studiens 

syfte och sin egen roll i sammanhanget.  Denna ambition kan möjligen komma i kläm med 

akademins krav på hur en uppsats ska skrivas. Här söker jag stöd för min hållning hos 

Patel&Tebelius (1987 sid 135)  som skriver:  



Enligt högskoleförordningen är spridning av forskningsresultat en av högskolans uppgifter 

jämte forskning och undervisning. … Detta innebär bl annat att språket måste kunna förstås av 

personer utanför den trängre kretsen av ämnesexperter och forskarkollegor.  

     Den pedagogiska autenticiteten ökar om deltagarna har fått en tydligare bild av hur övriga 

deltagare uppfattar problematiken kring avvikelserapportering. Att samla in data med hjälp 

av fokusgrupper höjde i sig studiens pedagogiska autenticitet (Bryman 2008). Deltagarna 

gav i fokusgruppsamtalen uttryck för sina erfarenheter och uppfattningar. De bejakade 

varandra eller hade annan åsikt.  

   Den katalytiska autenticiteten ökar om studien bidragit till att deltagarna på något sätt själva 

kan förändra sin situation (Bryman 2008). Deltagarna i fokusgrupperna har visat att de har 

tankar och idéer om hur de kan och vill förändra avvikelserapporteringen i kommunen. När 

enhetscheferna och sjuksköterskorna samlades på sina återträffar arbetade de med att 

formulera möjliga åtgärder för att förbättra kvalitetsutveckling och lärande av 

avvikelserapporter. På post-it lappar skrev de ned vad de utifrån samtalen i fokusgrupperna 

själva kunde göra för att förbättra verksamheten, vad de kunde göra enskilt, i grupp och i 

organisationen. Därefter redovisade var och en sina förslag till åtgärder för gruppen och 

resultatet blev ett ”lapptäcke” av aktiviteter de kunde göra omedelbart var för sig och/eller i 

samverkan. Resultatet av detta arbete redovisas i resultatkapitlet. I detta kapitel redovisas 

också undersköterskornas synpunkter på möjligheter att förändra i verksamheten.  

 

6.8 Etiska överväganden 
 

I planeringen av en studie har forskaren att ta hänsyn till etiska principer och göra 

överväganden (Bryman 2008).  Vetenskapsrådet (2011) har formulerat fyra principer som ska 

beaktas. Det är kravet på information, nyttjande, konfidentialitet och kravet på samtycke. I 

introduktionsbrevet till informanterna redovisades principerna och dess innebörd. 

Introduktionsbreven redovisas i bilaga 2-4. Fokusgrupperna och intervjuerna inleddes med att 

jag presenterade mig själv, syftet med studien och samverkan med deras arbetsgivare. Detta 

blev således en upprepning av introduktionsbrevets innehåll.  Särskild vikt lades vid 

begreppet att alla data skall behandlas konfidentiellt och dess innebörd. Enhetscheferna var 

till exempel utvalda av arbetsgivare och var således kända till namnet liksom den första 

undersköterskan som intervjuades.  I resultatet särskiljs de dock inte, eftersom deras identitet 

är avkodad. Transkriberingarna är avkodade och av inspelningarna framkommer inte 

deltagarnas namn. Däremot kommer deltagarna säkert att känna igen sig själva i citaten som 

förekommer i resultatredovisningen och i analysen och diskussionen. Vilka enhetschefer, 

sjuksköterskor och undersköterskor som deltog i studien kan vara känt i förvaltningen, 

eftersom deltagarna själva berättade/kunde berätta för kolleger och medarbetare att de deltog. 

Jag informerade också om att det insamlade materialet bara kom att användas för forskning 

och inte nyttjas i andra sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Resultat 
 

 

 

Studiens syfte är att undersöka möjligheter och hinder för att avvikelserapportering i 

kommunen ska bli tillfälle till lärande. Resultatet av undersökningen redovisas tematiskt 

under rubrikerna Avvikelserapporterna, Förvaltningskulturen, Möjligheter och Ledarskap.  I 

redovisningen kommer personalgruppernas berättelser fram dels var för sig dels gemensamt. 

Det görs jämförelser inom grupperna och mellan dem både när det råder samstämmighet och 

skiljaktigheter. Informanterna kommer till tals ”direkt” genom citat.  

 

7. 1 Avvikelserapporterna 

 
Fall och läkemedelshantering är de vanligast förekommande avvikelserna i intervjuerna och 

samtalen. Undersköterskorna berättar om hur de vid denna typ av avvikelser kontaktar 

patientansvarig sjuksköterska för att rådgöra och få instruktion om vilka insatser som ska 

vidtas med anledning av det inträffade/avvikelsen. 

   Alla intervjuade undersköterskor har egen erfarenhet av att skriva avvikelserapporter. Deras 

arbete att vårda de äldre gör att de i vardagen uppmärksammar det som brister. Även ett par 

av enhetscheferna uppger att de själva har gjort avvikelserapporteringar. Sjuksköterskorna 

talar mer om hur de uppmuntrar undersköterskorna att skriva avvikelserapporter. Ingen av 

sjuksköterskorna har erfarenhet av Lex Sarah eller Lex Maria medan den erfarenheten finns 

både bland enhetscheferna och bland undersköterskorna.  Erfarenheten innebär antingen att de 

själva på något sätt har varit involverade i anmälan eller att anmälan har avsett någon i det 

arbetslag eller på den arbetsplats där de arbetade.  

   Att informanterna talar om avvikelserna fall och läkemedelshantering innebär inte att de 

saknar kunskap om andra typer av avvikelser. På direkt fråga om vad det mer kan vara och 

beröra nämns många exempel. Dessa skiljer sig inte åt mellan de olika yrkesgrupperna. Alla 

vet att det finns olika typer av avvikelser.  Enhetscheferna reflekterar över möjligheten att ha 

en förteckning över hur/vad en avvikelse kan vara som ett stöd för personalen i det dagliga 

arbetet. Skulle det underlätta och öka rapporteringen av andra typer av avvikelser än fall och 

läkemedelshantering? Personalen lyfter fram följande typer av avvikelser: 

 

 Dåligt bemötande 

 

”Ja, det skulle ju kunna vara missförhållanden i vården. Att det är kolleger som missköter sig 

och är elaka eller otrevliga mot dom gamla.” (Undersköterska) 

 

 Bristande kontakter mellan olika yrkesgrupper och myndigheter som får negativa 

konsekvenser för de äldre. 

 



”Det kan handla om allt egentligen. Det kan handla om kontakten mellan 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterska, det kan handla om kontakten mellan sjuksköterska 

och läkare.  Alltså på alla håll. Det kan handla om kontakten med landstinget.  Det är 

någonting som verkar göra att det inte funkar för det bästa för patienten. Och är det något 

som brister där emellan, så kan man skriva en avvikelse för att lära sig, att alltså få det 

bättre.” (Sjuksköterska) 

 

 Att inte hinna med är upplevelsen av att ha alltför många arbetsuppgifter för egen del 

eller att kolleger har det.  

 

”Och just nu är det väldigt tufft i hemsjukvården. Sjuksköterskorna har jättemycket och det 

visar sig ju. Och kommer det inte fram genom avvikelserna så görs det ju inte något åt det, så 

förhoppningsvis ska dom hjälpa. Tror vi. För vi har ju inte sett något resultat av det ännu.”  

(Undersköterska) 

 

 Uteblivna insatser. De äldre får inte vad de är berättigade till enligt biståndsbeslutet 

och genomförandeplanerna. Informanterna ger exempel. Det kan gälla att de äldre inte 

får gå ut som planerat, de får inte utlovad tillsyn i hemmet, beslutad städning eller 

duschning hoppas över, aktivering och rehabilitering uteblir och kanske också 

matdistribution.  

 

”För vi är väldigt dåliga över lag på att skriva avvikelserapportering på biståndsbeslut, om 

man säger så. Till exempel att det uteblir en städ eller att det uteblir en dusch eller en 

utevistelse.” (Undersköterska) 

 

   En undersköterska funderar över om hennes kolleger kan göra en avvikelserapport rent 

praktiskt. Har alla fått möjlighet att lära sig hur man gör i det nya systemet? Det gamla 

systemet har under många år beskrivits av alla som ett stort hinder för avvikelserapportering. 

Men det stora hindret är enligt en av enhetscheferna nog inte inrapporteringssystemet i sig. 

Det har det nog heller aldrig varit utan hindret är det att ”man inte vill stöta sig med sina 

arbetskamrater.  Där är nog ganska starka krafter.”  

   Sjuksköterskornas första kommentar i fokusgruppen är att ”Vi har precis bytt system. 

Förhoppningsvis till det bättre!” och tolkas som tecken på att det nya rapporteringssystemet 

uppskattas. Patientansvarig sjuksköterska får numera direkt information om de avvikelser som 

skrivs och berör hens patienter. Avvikelserapporterna går också direkt till enhetschefen. Om 

avvikelserna skickas till någon/några mer är oklart för undersköterskorna och 

sjuksköterskorna.  Även bland enhetscheferna råder viss oklarhet om till vem/vilka 

avvikelserna rapporteras/ska rapporteras och om hur statistiken de genererar användas i 

organisationen. En undersköterska funderar över vart avvikelserapporterna tar vägen. Det nya 

rapporteringssystemet ger möjligheter att själv klicka i mottagare. En annan undersköterska 

rapporterar till sin chef som sedan har att ta ställning till vem som ska ha rapporten. Andra 

undersköterskor skickar rapporten till patientansvarig sjuksköterska och enhetschefen med 

möjlighet att skicka till flera. Rutinerna varierar på arbetsplatserna. Även bland 

enhetscheferna och sjuksköterskorna råder tveksamhet om till vem rapporterna ska skickas. 

Likaså råder osäkerhet om hur rapporterna sammanställs och används av MAS och 

äldreomsorgschefen. Trots detta är förväntningarna på det nya systemet stora hos alla och inte 

minst hos enhetscheferna. Detta kommer att ge en annan överblick med annan statistik, menar 

de. Uppfattningen delas av sjuksköterskorna.  



    Ingen av informanterna känner till kommunens ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete och den handlingsplan som finns samt den informationssammanställning av 

avvikelser som ska göras enligt denna. En av enhetscheferna vet att dokumentet ska finnas. 

 

7.2 Förvaltningskulturen 

 
Resultatet visar att det bland personalen finns starka känslor förknippade med 

avvikelserapportering. Hur dessa tar sig uttryck varierar. 

 

7.2.1 Känslor hänger kvar 

 

När avvikelserna är allvarliga med uppenbar risk för skada eller faktisk skada för de äldre 

klassas de som Lex Maria eller Lex Sarah beroende på vilken lagstiftning som styr 

insatsen/utebliven insats. Några undersköterskor och några enhetschefer har erfarenheter av 

allvarliga avvikelser. Ingen vill eller kan exakt komma ihåg och återge dessa händelser, som 

har varit upprivande. En enhetschef berättar att det krävdes mycket samtal i arbetslaget kring 

händelsen. En annan säger att det blev mycket diskussion om rätt eller fel och en tredje att det 

blev dåligt för alla involverade. 

 

”Det blir ju nästan så, någon sorts lägerbildning…Vi tycker så och ni så här. Ja, det blir ju 

jätteobehaglig stämning, det blir det ju.” (Enhetschef) 

 

”Ohhh, den blir otäck. Det blir en jättekonstig stämning. Samtidigt som man hjälps åt att 

behålla lugnet så har man ändå någon form av hat, ja, lite mot varandra, agg till varandra 

för man vet liksom inte vem det är som har rapporterat och om den kommer att rapportera 

igen och om det händer något mera och det blir sån där konstig stämning…”. 

(Undersköterska) 

 

”Nej, den Lex Sarah vill jag inte prata om.”…”Nej, för den är väldigt känslig så den är. Jag 

höll på att bränna ut mig själv då, när det var som värst.”…”Jag har lagt den bakom mig.” 

(Undersköterska) 

 

   En annan aspekt på Lex Maria och Lex Sarah som lyfts fram av enhetscheferna är att media 

rapporterar om dem. Det ger cheferna ytterligare en aktör att förhålla sig till och det i en 

situation som redan omfattar flera.  Att avvikelser enligt Lex Sarah och Lex Maria dessutom 

alltid omfattar sekretessbelagda uppgifter gör kommunikationen med utomstående än svårare. 

Den mediala uppmärksamheten gör att ”det är många som reagerar och mår dåligt”. 

   Känslor kan hänga kvar under lång tid, liksom bita sig fast. En undersköterska berättar hur 

hon för ”många herrans år sedan” skrivit ner vad hon hade sett för brister, när hon hade 

arbetat en helg i hemtjänsten. Detta inträffade före datoriseringens tid. Hon skrev att ”så här 

får det inte vara” och gav i skrivelsen förslag på hur hon tyckte att verksamheten skulle 

förbättras. ”För brukarna ska ju vara i första hand”. Därför ville hon förändra. Chefen 

hanterade rapporten genom att riva sönder den framför näsan på henne med kommentaren: 



”Du kritiserar ju hela hemtjänsten, så denna river jag”. Innan intervjun avslutas återkommer 

undersköterskan till denna händelse.  Hon har förberett sig på att få berätta om den under 

intervjun, och känslan av att situationen skulle kunna upprepas idag finns hos henne.  

 

7.2.2 Det svåra 

 
”Det är väl svårt med avvikelser, för vi är ju dåliga på det”. Så inleder enhetscheferna 

samtalet i fokusgruppen efter en eftertrycklig suck. Samtalet kretsar sedan kring deras 

erfarenheter av hur personalen ser på avvikelser. Personalen kan rapportera dem muntligt till 

chefen men vill inte skriva ner dem. Det svåra och obekväma är att sätta sitt namn under en 

avvikelserapport. Den rådande kulturen på arbetsplatserna är enligt cheferna att man inte vill 

”sätta en kollega i klistret”. Man är rädd att ”man kanske hamnar i blåsväder själv”. 

Personalen vill inte stöta sig med någon, man är rädd om relationer och den goda stämningen 

på arbetsplatsen. En avvikelserapport uppfattas som en anmälan mot en kollega. Dessutom 

ska man inte hänga ut sin arbetsplats.     

 

”Ganska skrämmande att vi har en kultur som inte ser avvikelserapportering som ett 

arbetssätt.” (Enhetschef) 

 

   Undersköterskorna beskriver också det svåra i att skriva dem ”för man har känt samtidigt 

att det inte är så populära att man har gjort det”. Det ligger i personalens uppdrag att 

rapportera avvikelser. Alla är medvetna om detta samtidigt som deras känsla och upplevelse 

är, att när de gör en avvikelserapport, är det något som inte alltid uppskattas i arbetslaget. Här 

finns en tydlig ambivalens. 

 

”Så bryr man sig inte och tänker, att då blir det jag som blir hängd för att jag har skrivit en 

avvikelse på den personen. Fast egentligen är det ju fel för då kommer det inte fram. För om 

jag skulle ha missat någonting skulle jag ju vilja ha den feed-backen. Vad var det som gick 

galet här, eller så. Så man får reda på vad anledningen var.” (Undersköterska) 

    

   Någon säger sig ha övervunnit känslan av obehag och ser ”att jag kanske kan förbättra 

verksamheten”. En annan far illa av att skriva avvikelsen och mår dåligt för kollegans skull 

samtidigt mår hon väl för att hon har gjort något bra för brukaren, ja kanske för alla brukare. 

Misstaget ska ju inte upprepas. Känslorna pendlar.  

   Äldre undersköterskor stöttar yngre kolleger och vikarier när de ska skriva avvikelser. Alla 

personalkategorierna uppger att facket uppmanar och stöttar avvikelserapportering, när 

personalen upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. En situation som kan leda till 

dålig arbetsmiljö. Det finns en tilltro bland undersköterskorna till att avvikelserapporterna ska 

ge effekt vid alltför tung arbetsbelastning.  

 

”Nu måste vi avvikelserapportera detta för vi kan inte ha det på det här viset. Arbetsmiljön 

kan inte vara så här. Vi måste påvisa att vi inte hinner med saker och ting”. (Undersköterska) 

 

   Sjuksköterskorna ser lätt det svåra i att göra avvikelserapporter och förstår att rapporter 

uteblir. De kan föreställa sig att det tar emot att skriva att en undersköterska eller 



sjuksköterska har brustit i bemötande, inte kommit till avtalat möte etc. Samtidigt påpekar de 

vikten av att skriva ”även på de här sakerna som känns lite jobbiga”. Då kan man ju resonera 

om vad som gick fel och diskutera varför det blev som det blev. Flera sjuksköterskor menar 

att de ”hör mycket gnäll” om kontakter och bemötande. Det vore bra om det skrevs rapporter, 

menar de. Då kunde detta diskuteras. För att underlätta det svåra ”kan man skriva en avvikelse 

på sig själv, så behöver inte personalen”, säger sjuksköterskorna.  

 

7.3 Möjligheter 

7.3.1 Undersköterskor 
 

Undersköterskorna i studien ger flera exempel på kvalitetsförbättringar för de äldre och för 

personalen som de upplever vara en direkt följd av avvikelserapporter. De nämner tätare 

tillsyn hos de äldre, förebyggande insatser, ändrade rutiner, ändrat larmsystem och 

arbetsmiljöåtgärder.  

   Det är inte lika tydligt hur undersköterskorna ser på lärande av avvikelserapporterna. Någon 

funderar på vad det hade inneburit för hennes lärande, om hon och arbetslaget hade fått 

återkoppling på rapporterna. Hade det möjliggjort ett lärande?  En annan visar stor tilltro till 

sin chef och menar att om någon i hennes arbetslag behöver lära nytt, hade chefen möjliggjort 

detta.  En undersköterska funderar på vad alla chefsbyten betyder. 

 

”Vi har haft mycket chefsbyte, vi byter chef rätt ofta hos oss. Så har vi gjort nu sista åren. 

Från 2006 och fram till nu är vi inne på vår 9:e chef…Det är ju också en sådan grej vi 

funderar på om det kan bli brister? För alla chefer har ju nya mål”. (Undersköterska) 

 

7.3.2 Enhetschefer 
 

När enhetscheferna träffas för andra gången arbetar de med utgångspunkt från 

fokusgruppsamtalet med sina möjligheter att som verksamhetsansvariga påverka egna och 

andras lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. I jag-form beskriver de framtiden. 

De har och tar ansvar för att avvikelserapporterna diskuteras, följs upp samt att adekvat 

statistik presenteras för personalen. De arbetar med att beskriva syftet med avvikelserna för 

personalen och med att förankra rutiner för dess användande. De slår fast att teamträffarna är 

ett bra forum för dem att medverka i och att dessa tvärprofessionella grupper tar upp 

avvikelser som berör de patienter som diskuteras.  

   På gruppnivå har cheferna möjlighet att dela erfarenheter av avvikelser med varandra. De 

kan arbeta fram gemensamma rutiner och fatta gemensamma beslut om tillämpning. Allt för 

att underlätta avvikelserapporteringen och möjligheten att lära av dem. 

    Rutiner om avvikelser kan också behöva vara organisationsövergripande och 

enhetscheferna kan på denna nivå bidra till dess utformning. De är beredda att informera 

politikerna i socialnämnden för att sprida kunskap och på så sätt medverka i organisationens 

kvalitetsarbete.  

 

 



7.3.3 Sjuksköterskor 
 

Även sjuksköterskorna träffas en andra gång. På individnivå är de beredda att bidra till att 

arbeta bort stämpeln ”sätta dit någon”. De vill visa en öppen och positiv attityd till 

avvikelser, själva skriva avvikelser, uppmuntra kolleger att skriva samt vara aktiva i samtalet 

om avvikelsernas betydelse. Så vill de ha möjlighet till kollegiala samtal om avvikelser.      

Sjuksköterskorna vill diskutera avvikelser på sina arbetsplatsträffar och där också ta del av 

statistik som berör hela verksamheten äldreomsorg. De får statistik på avvikelse som berör 

deras patienter men en övergripande statiskt ger ett annat perspektiv med möjlighet att se 

brister och möjlighet att utveckla. På organisationsnivå vill sjuksköterskorna få till stånd 

förvaltningsövergripande utbildning på temat avvikelserapporter.  

7.4 Ledarskap 
 

Enhetscheferna har ansvar för verksamheten och dess utveckling inklusive personalansvar. I 

fokusgruppen reflekterar de över sitt eget ansvarstagande och agerande. De är självkritiska till 

hur de samtalar med personalen om avvikelser och till hur de återkopplar och tar tillvara 

erfarenheter och kunskaper om de avvikelserapporteringar som görs i organisationen. 

Teamträffarna, där olika yrkesgrupper möts regelbundet i frågor kring de äldre, ser cheferna 

som ett bra forum att ta upp avvikelser i, att medvetandegöra både sig själva och personalen, 

att uppmuntra.  

 

”I och med teamträffarna som är införda nu känns det ju mycket enklare att följa upp dem. 

Jag tar upp avvikelser som en särskild punkt på träffarna för då ser vi ju hur många 

avvikelser vi har fått sedan förra träffen”. (Enhetschef) 

 

   Ett annat forum för att återkoppla avvikelserapporter i syfte att utveckla och lära är enligt 

enhetscheferna arbetsplatsträffarna, som också återkommer regelbundet. Hela arbetslaget med 

undersköterskor är representerat och det förs minnesanteckningar. 

   Sjuksköterskorna har ingen chefsfunktion i relationen till undersköterkorna. Men de är 

legitimerad personal med patientansvar och i ständig kontakt med dem.  Själva talar 

sjuksköterskorna i sitt fokusgruppsamtal om att ”lyfta lärandet ännu mer”. En uppfattning 

bland dem är att de äldre medarbetarna fortfarande tycker att det är att ”man sätter dit nån” 

när man gör en avvikelserapport och att det är en generationsfråga. 

 

7.5 Sammanfattning av resultatet  
 

Att fall och läkemedelshantering är de allt överskuggande typerna av avvikelser framkommer 

tydligt i resultatet. Personalen vet att det finns många andra typer och exemplifierar med 

dåligt bemötande, bristande kontakter, att inte hinna med och uteblivna insatser. Men denna 

typ av avvikelser skrivs sällan och avvikelser rapporteras inte trots kunskap om vad 

lagstiftningen kräver finns hos alla. Kunskap saknas däremot om kommunens handlingsplan 

för systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom tvivlar någon undersköterska på att alla verkligen 

behärskar det nya datasystemet för inrapportering. Ovisshet råder också om till vem 

avvikelserapporterna ska adresseras. Resultatet pekar på kunskapsluckor vad avser 

handlingsplanen för systematiskt kvalitetsarbete och själva avvikelserapporteringen.   



   Personalens erfarenheter av Lex Maria/Lex Sarah har satt känslomässiga spår i förvaltning. 

Har denna negativa känsla smittat av sig? Resultatet visar tydligt att det förknippas med att 

”sätta dit” en kollega att avvikelserapportera och det finns en rädsla att själv kanske hamna i 

blåsväder om man rapporterar. Den goda relationen på arbetsplatsen värderas då högre än att 

fullgöra den lagstiftade arbetsuppgiften. Men resultatet visar också på motsatsen, att personal 

betraktar avvikelserapportering just som en arbetsuppgift som ska göras. Avvikelserapporten 

blir en möjlighet till kvalitetsutveckling och lärande. Informanterna beskriver upplevda 

förändringar som tätare tillsyn hos de äldre, mer förebyggande insatser, ändrade rutiner, 

ändrat larmsystem och arbetsmiljöåtgärder. De ser kvalitetsutvecklingen som en följd av 

avvikelserapporter. Rapporterna påverkar systemet. När dessa informanter 

avvikelserapporterar ser de inte att de ”sätter dig” någon. De jagar inte syndabockar utan 

menar att de påverkar systemet som inte fungerar tillfredsställande. Resultatet visar 

ambivalens i företagskulturen och indikerar möjligheter till gemensam utveckling från 

syndabockstänkande till systemtänkande.   

   Samtliga personalgrupper ser möjligheter att göra avvikelserrapporteringarna till vad de är 

avsedda att vara, tillfälle till lärande. Enhetschefer och sjuksköterskor gör det genom att 

föreslå flera åtgärder för att få till stånd en dialog och ett samspel med personalen. Någon 

undersköterska reflekterar över om återkoppling från cheferna på de avvikelser som faktiskt 

görs skulle medföra ett lärande och lyfter samtidigt frågan, om ideliga chefsbyten påverkar 

lärandet negativt. Undersökningens resultat lyfter fram flera åtgärder värda att pröva i syfte att 

få avvikelserapporteringarna att bli tillfällen till lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



8 Analys  
 

 

 

Studiens empiriska material har bearbetats med hjälp av meningskoncentration (Kvale 1997). 

De teman som har vuxit fram i bearbetningen och redovisats i förra kapitlet sätts nu in i 

studiens teoretiska ram. Detta innebär att resultat analyseras med hjälp av Illeris´(2007) 

lärandeteori med lärandedimensionerna Innehåll, Drivkraft och Samspel. Kapitlet inleds med 

en sammanfattning av studiens analys i tabellform, tabell 2.  Därefter följer en djupare analys 

av materialet. I kapitlet Diskussion diskuteras studien genom jämförelser med resultat från 

tidigare forskning.  

 

TABELL 2 Studiens resultat relaterat till Illeris´ lärandedimensioner Innehåll, Drivkraft och 

Samspel 

 

Innehåll Drivkraft Samspel 

Handlingsplan för 

systematiskt kvalitetsarbete 

Dokumentet, som är styrande för 

verksamheten, är inte känt bland 

informanterna. Dokumentet ger en klar 

ansvarsfördelning för alla medarbete och 

sätter avvikelserapporteringen i ett 

sammanhang i kvalitetsarbetet.   

 

Förvaltningen har ansvar för att handlings-

planen implementeras. Om personalen ska 

kunna göra det arbete som förväntas av dem 

behöver planen vara känd.     

Avvikelserapport 

- Datasystemet 

- Vad är en 

avvikelse? 

- Till vem skickas 

rapporten? 

- Återkoppling  

 

Möjligheter 

Informanterna är positiva till den nya 

datarutinen 

Hinder 

Informanterna exemplifierar en mångfald 

av avvikelser men rapporterar bara ett par 

typer av avvikelser 

Det råder tveksamhet till vem rapporten 

ska adresseras 

Informanterna saknar systematisk 

återkoppling 

 

Sjuksköterskorna 

- Föreslår utbildning på temat Avvikelse-

rapporter 

- Ger återkoppling på avvikelser och redovisar 

statistik 

Enhetscheferna 

-Tar ansvar för att vikten av avvikelse-

rapporter diskuteras i arbetslagen 

- Tar ansvar för arbetsplatsträffar och team-

träffar där avvikelserapporter lyfts fram 

-Skapar gemensamma rutiner och förankrar 

dem 

 

Styra förvaltningskulturen 

bort från 

syndabockstänkande till 

systemtänkande 

 

Möjligheter 

Undersköterskorna exemplifierar hur 

avvikelserapporter har lett till 

kvalitetsutveckling – systemet har 

påverkats 

Sjuksköterskorna ser möjligheter i att 

”gnäll” genom rapporter kommer upp till 

ytan och kan diskuteras – systemet skulle 

kunna ändras 

Hinder 

Informanterna värnar den goda relationen 

på arbetet och skriver inte alltid rapporter 

Sjuksköterskorna  

-Arbeta för att ta bort stämpeln ”att sätta dit 

någon” 

-Vara öppen och positiv till avvikelserapporter 

Enhetschefer 

-Arbeta med att beskriva syftet med 

avvikelserapportering 

-Dela erfarenheter med andra enhetschefer om 

avvikelserapporter (stärka ledarskapet) 

 

Tabellen sammanfattar analysen av möjligheter och hinder för att få igång lärprocesser i 

förvaltingen utifrån avvikelserapporter. Möjligheterna och hindren redovisas i tabellens 



kolumn Drivkrafter. I kolumnen Innehåll redovisas områden där studien visar att kunskapen, 

förhållningssättet eller attityden behöver utvecklas eller förändras. Kolumnen Samspel 

omfattar vad enhetschefer och sjuksköterskor ser att de har möjligheter att bidra med för att få 

till stånd lärande, utveckling och förändring. 

 

8.1 Innehållsdimensionen 
 

8.1.1 Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete 
 

Resultatet visar att handlingsplanen från 2013-10-28 med titeln Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete inte är känd bland informanterna. Planen är tydlig vad avser 

ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för de olika personalgrupperna. Planen innehåller också 

information om hur avvikelserna ska hanteras i organisationen, hur statistik ska 

sammanställas och återkopplas till beslutsfattare. Den sätter in avvikelserapporteringen i ett 

sammanhang bland flera andra åtgärder för att utveckla kvaliteteten i kommunen. Om 

handlingsplanen ska ha styrande effekt på det systematiska kvalitetsarbetet måste den 

implementeras. Ett lärande måste till. Om personalens drivkraft eller vilja att lära sig 

handlingsplanens innehåll ger studien ingen information. Innehållsdimensionen i den 

interpersonella lärprocessen är här en tydlig meningsskapare, då handlingsplanen sätter in 

avvikelserapportering i ett sammanhang i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Där 

redovisas politikernas ambitioner och den ansvarsfördelning i organisationen som ska svara 

för att dessa ska bli verklighet. Handlingsplanen ger helt enkelt en helhetsbild av personalens 

uppdrag och förväntningarna på dem. Inget i resultatet tyder på att denna lärprocess skulle 

vara problematisk. När det gäller samverkansprocessen och formen för samverkan är 

information och reflektion möjliga vägar. Själva lärandetypen är okomplicerad. Det handlar 

om ett kumulativt lärande. Samverkansprocessen förutsätter att enhetscheferna informerar om 

handlingsplanen och att informationen är återkommande.  

 

8.1.2 Avvikelserapporteringen 

 

En förutsättning för avvikelserapporter är att personalen behärskar själva 

rapporteringssystemet. Frågan ställs bland informanterna om alla verkligen kan detta?  I 

begreppet ”behärska systemet” lägger jag inte bara kunskapen att ta sig in i själva 

datasystemet utan också förmåga att kunna bedöma vad som är en avvikelse, veta till vem 

avvikelsen ska adresseras samt kunna klä avvikelsen i ord. Personalen är väl medveten om sin 

skyldighet att rapportera avvikelser (SFS 2010:659, SFS 2001:453) och måste av 

arbetsgivaren beredas möjlighet att göra detta. De måste kunna. Att få till stånd ett lärande 

med innehållet ”behärska systemet” förefaller möjligt. Samtliga informanter är positiva till det 

nya rapporteringssystemet och det finns en drivkraft i detta. Förutsättningarna för den 

interpersonella lärprocessen bedöms finnas. Men den processen förutsätter att 

samspelsprocessen aktiveras, vilket förvaltningsledningen kan göra genom att ordna 

utbildning med temat avvikelserapportering, vilket sjuksköterskorna föreslår. Enhetscheferna 

funderar över om verksamheten borde ha en checklista för vad en avvikelse är och för vad 

som ska rapporteras. Skulle en sådan lista kunna utkristallisera sig genom en utbildning med 

stor delaktighet? I handlingsplanen för systematiskt kvalitetsarbete finns dokumenterat vad 

avvikelserapporteringen ska fånga upp: ”hanterings- och metodfel, brister i rapportering, 



brister i vårdkedjan, fallskador, materialfel samt riskmoment och missförhållanden i 

omsorgerna”. En utbildning med innehållet avvikelserapportering kräver vad Illeris (2007) 

kallar ett assimilativt lärande och ger en ämnesmässig tillämpningsbar kunskap.  

 

8.1.3 Förvaltningskulturen 

 

Olika typer av avvikelser hanteras olika. Informanterna i de tre personalkategorierna ger 

exempel på vad avvikelser kan vara och dessa exempel har en avsevärt större bredd än de 

avvikelser de redovisar att de gör, i huvudsak fall och läkemedelshantering. En del avvikelser 

är helt enkelt svårare att göra än andra. Det finns hos informanterna ett motstånd mot att göra 

dem och detta blir ett hinder för lärande.  Resultatet visar att den förhärskande tankebilden i 

organisationen är att man kan ”sätta en kollega i klistret” om man skriver en 

avvikelserapport. Och för den delen, att man själv kan råka illa ut. Några ser detta som en 

generationsfråga medan andra ser det som en kulturfråga. Jag väljer att använda begreppet 

förvaltningskultur. Resultatet visar att det finns ett syndabockstänkande men att det också 

finns uppfattningen att avvikelser kan bero på systemfel.  

   I förvaltingskulturen skiftar attityden till avvikelser hos informanterna men också hos den 

enskilde informanten från gång till annan.  En och samma person kan beskriva hur man avstår 

från att skriva avvikelserapport, eftersom man inte vill sätta dit en kollega. Man vill inte peka 

ut en syndabock. Samma person kan beskriva hur hen i ett annat sammanhang verkligen 

rapporterar, eftersom det finns en tilltro till att rapporten ska leda till att något blir bättre. 

Systemet eller rutiner kommer att förändras om rapporten/er skrivs. Resultatet visar denna 

pendling mellan systemtänkande och syndabocktänkande och är tydligt bland såväl 

enhetscheferna som undersköterskorna. Av förvaltningens handlingsplan för systematiskt 

kvalitetsarbete framgår att ”utgångspunkten är att definiera och åtgärda strukturella brister 

och brister i verksamhetens rutiner och därmed lära av misstag”. Dokumentet har ett uttalat 

systemtänkande. Det är strukturen, som ska utvecklas utifrån redovisade brister. ”All personal 

ska vara involverad och delaktig. Kontroll av eget utfört arbete, identifiering och 

rapportering av fel, brister och avvikelser ska vara självklara delar i personalens dagliga 

arbete”. Såväl äldreomsorgschefen som MAS omfattas av styrdokumentets tankar. Men 

verkligheten återspelar något annat enligt informanterna. För att förverkliga styrdokumentets 

intensioner fordras en attitydförändring i förvaltningen. Förvaltningskulturen behöver 

förändras. Syndabockstänkandet måste överges till förmån för systemtänkandet. I den 

lärprocess som behöver aktiveras är begreppet attityd både innehåll och drivkraft, innehåll i 

bemärkelsen att medarbetare ska överge ett sätt att tänka för att anamma ett annat, 

systemtänkandet. Och drivkraft i bemärkelsen att en attityd omfattar djupa känslor. Resultatet 

visar hur informanterna värjer sig för att skriva avvikelser på sådant som kan uppfattas som 

kritik mot kolleger. Om detta vittnar enhetschefernas erfarenhet av att få ta emot muntliga 

berättelser om missförhållanden men inte få dem som avvikelserapporter och 

undersköterskornas erfarenheter av att de helt enkelt väljer bort att rapportera ”det svåra”. 

Drivkraften i lärprocessen omfattar känslor och vilja. Resultatet pekar på starka känslor för att 

bevara goda relationer med kollegerna och dessa känslor motverkar eller hindrar att få 

tillstånd en lärprocess. Att förändra attityden kräver stor mental kraft hos var och en. Den typ 

av lärande som behövs för en förändring är enligt Illeris (2007) ett ackomodativt lärande eller 

kanske ett transformativt. Medarbetare kan behöva tänka om helt och hållet för att kunna 

betrakta avvikelserapporter från andra utgångspunkter än de gör nu.   



 

8.2 Känslans makt är stor i drivkraftsdimensionen 
 

Ungefär hälften av informanterna har erfarenheter av Lex Sarah och/eller Lex Maria. Att 

dessa allvarliga avvikelser har satt spår hos personalen framgår tydligt av studien i utsagor 

som, ”jätteobehaglig stämning, ”det blev dåligt för alla involverade” eller ”nej, den Lex 

Sarah vill jag inte tala om”. Erfarenheterna har satt spår av olust och obehag. Den negativa 

känslan hänger kvar, även om incidenterna ligger flera år tillbaka i tiden. Starka negativa 

känslor kan vara hinder för lärande. Individen orkar inte med att ta tag i det inträffade utan 

tränger bort det hela och sätter på sig sitt kroppspansar (Freud 1975, Leithäuser 1977 

refererade i Illeris 2007). Lex Sarah och Lex Maria är alltid allvarliga, känsloladdade 

incidenter som äldreomsorgen har att hantera. Ansvarfördelningen för handläggningen av 

denna typ av ärenden finns redovisat i förvaltningarnas handlingsplan för systematiskt 

kvalitetsarbete. Bortträngning är ett försvar liksom syndabocksmekanismen. Det är dessa och 

andra typer av försvar, ofta osynliga hinder, ansvarig personal har att hantera. Försvar finns i 

alla organisationer och kräver empati och tolerans för att övervinnas och möjliggöra lärande 

(Illeris 2007). Den chef som åtnjuter personalens tillit, ”vi har ju en jättebra chef också”, har 

lättare att på sin arbetsplats skapa en positiv lärandemiljö än den chef som är ”nummer 9 på 

arbetsplatsen sedan 2006”. På den arbetsplatsen finns ingen uppbyggd kommunikation 

mellan chef och medarbetare, ingen given tillit.  Den måste skapas. Bristande kontinuitet i 

ledarskapet gör att den chefen sannolikt möter större skepsis och försvar mot lärande.   
   Tankemönster som finns eller upplevs finnas i förvaltningen och som påverkar 

benägenheten att skriva avvikelser beskrivs i studien. Enhetscheferna upplever hur personalen 

muntligen rapporterar om avvikelser till dem men att det därefter inte skrivs några rapporter 

om det inträffade. Sjuksköterskorna uttalar förståelse för att det kan vara svårt att skriva 

rapporter om till exempel dåligt bemötande och om kolleger uteblir från möten. Samtidigt ser 

de behovet av att avvikelserapporter görs så att ”gnäll” i verksamheten blir synligt och kan 

diskuteras.  Studien visar en kultur som starkt värnar relationerna med kollegerna på 

arbetsplatsen. Man är inte beredd att skriva avvikelser. Man kan ju själv hamna i blåsväder. 

En avvikelserapport ses som en anmälan mot en kollega. Detta tyder på ett bakomliggande 

syndabockstänkandet. Samtidigt framkommer ett systemtänkande i informanternas 

redovisning av rapporteringen av incidenter relaterade till att inte hinna med. ”Nu måste vi 

avvikelserapportera detta för vi kan inte ha det på det här viset. Arbetsmiljön kan inte vara så 

här. Vi måste påvisa att vi inte hinner med saker och ting.” 

   Att behärska färdigheten att göra en avvikelserapport är viktig och kräver med Illeris´ 

(2007) terminologi ett assimilativt lärande. Men att vilja göra en avvikelserapport är viktigare, 

då viljan styr om det blir någon avvikelse eller inte. Att höja personalens motivation och 

känsla för att göra avvikelser kräver ett ackomodativt och kanske ett transformativt lärande, 

vilket fordrar uthållighet och engagemang för att skapa nödvändig energi, engagemang. Att 

påverka personalens vilja att rapportera, att förändra den rådande kulturen i kommunen kräver 

ett långt större arbete än att lära personalen hur man gör själva rapporten (Illeris 2007).  

 

8.3 Samspel och ledarskap 
 

 Illeris (2007) menar att allt lärande är knutet till en situation i det nära sociala sammanhanget 

men också till det lite större. Att skapa en attitydförändring till avvikelserapportering hos 

medarbetarna kräver personalens delaktighet och chefernas bidrag i samspelsprocessen är 



dialog och tolerans. Cheferna behöver leda arbetet på ett sådant sätt att ”hinderhäckar” och 

”försvarssköldar” av negativa känslor undanröjs. Men känslor kan sitta djupt och ha ”lång 

hållbarhet”. Resultatet visar exempel på detta. Informanternas erfarenheter av Lex Sarah och 

Lex Maria är mycket negativa. En informant vill helt enkelt inte tala om händelsen. Dörren till 

det ”erfarenhetsrummet” är stängd. En annan informant kommer ihåg och vill berätta om en 

händelse som inträffade för mycket länge sedan. Händelsen har satt spår och personens 

föreställning är att en liknande händelse kan inträffa igen. I detta fall finns bristande tillit till 

ledarskapet. Tillit behövs för att få tillstånd lärprocesser för att förändra attityder. Studien 

visar att förutsättningarna för cheferna är olika på arbetsplatserna. Chefen som lovordas av 

undersköterskan har lättare att ”forcera hinder” för lärande i personalgruppen än den chef som 

är ”chef nummer 9 på arbetsplatsen sedan 2006”. Chefsbytena påverkar arbetsplatsen. Varje 

gång det kommer en ny chef påbörjas arbetet med att bygga upp goda relationer och tillit, 

vilket krävs för en gynnsam lärandesituation. I en organisation som vill lära av sina misstag 

krävs att ledaren visar empati och skapar dialog.  

   Behärskar alla medarbetare det nya inrapporteringssystemet för avvikelser? Den frågan 

ställs av en undersköterska. Att kunna skriva en rapport är en förutsättning för att den ska 

göras. I begreppet att kunna ligger både att behärska datasystemet och att veta när och i vilka 

sammanhang avvikelserapport ska skrivas. Det nya systemet uppfattas allmänt som 

användarvänligt, vilket påverkar drivkraften i lärprocessen positivt. Kan samma sak antas 

gälla för att få till stånd ett samtal kring typer av avvikelser? Kännedom om mångfalden i 

avvikelser finns men tillämpas inte. Enhetscheferna reflekterar över möjligheten att skapa 

rutiner kring vad en avvikelse är. Sjuksköterskorna föreslår gemensamma utbildningsinsatser. 

Det finns förutsättningar för cheferna att aktivera lärprocesser (Illeris 2007) och höja 

personalens kunskapsnivå.  

 

  



9 Diskussion 
 

 

 

Syftet med min studie var att undersöka möjligheter och hinder för att avvikelserapporte-

ringen i en kommun skulle bli tillfälle till utveckling och lärande i organisationen. Jag avslutar 

nu arbetet genom att i det sista kapitlet Diskussion göra en jämförelse av min studies resultat 

med tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion och idéer om fortsatt forskning.  

 

9.1 Ett förväntat resultat? 

9.1.1 Sparsam och snäv tillämpning  
 

Studien visar en underrapportering av avvikelser och bekräftar vad förvaltningen ansåg sig 

veta. Enhetschefers, sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter är att avvikelser inte 

alltid rapporteras, när det rätteligen skulle göras. Samma resultat finner Stensmyren & Ekelius 

(2008), Haw et al. (2014) Lawson & Parker (2002) och Kingston et al. (2004) i sina studier, 

underrapportering. Dessa studier genomfördes inom sjukvården och har ett medicinska fokus. 

De båda senare studierna uppvisar också skillnader mellan yrkesgrupperna läkare och 

sjuksköterskor. I min studie kan ingen slutsats dras om viljan att avvikelserapportera skiljer 

sig mellan de olika personalgrupperna.  En studie genomförd inom äldreomsorgen (Berggren 

2013) tyder också på underrapportering vilket ju förefaller vara det ”normala”.  Är det då ett 

problem? Ja, i relation till gällande lagstiftning för hälso- och sjukvård och äldreomsorg. 

Avvikelser ska rapporteras. Och ur ett lärandeperspektiv, menar ledningen för äldreomsorgen 

i kommunen där min studie är genomförd. Lärtillfällen går förlorade. I detta sammanhang 

tycker jag att Macraes (2016) reflektioner är intressanta. Är det så att ”more is better”? Har 

kvantitet, många avvikelserapporter, blivit ett mått på en stark säkerhets- och lärandekultur? 

Det är enligt Macrae (2016) i stället ett mått på en stark rapporteringskultur och säger över 

huvud taget inget om lärandet av avvikelserapporterna. Han menar att många rapporter tyder 

på en svag lärandekultur och att analysera rapporter i sig inte leder till ett lärande.  

Analysing incidents does not itself produce learning. Equally, ´lessons learnt´ from patient safety 

incidents are often held up as taking the form of an ´organizational safety alert´, an updated policy, or a 

new set of recommendations. But learning is a complex social and participative process that involves 

people actively reflecting on and reorganizing shared knowledge, technologies and practices. It is these 

processes of action and reorganization that constitute learning and must be supported through 

investigation and improvement (Macrae 2016).  

   Ja, lärande är en komplex process som kräver samspel, delaktighet och reflektion. Samtidigt 

konstaterar Törnquist (2004) i sin studie att enhetschefer inom äldreomsorgen saknar 

kompetens och pedagogiska verktyg för personalutveckling. Hur ska denna ekvation gå ihop? 

Enhetscheferna ansvarar för verksamhetens kvalitet och för personalens kompetensutveckling.  

Törnquist (2004) konstaterar och poängterar i studien också betydelsen av enhetschefernas 

individuella kompetens. Kan denna då ersätta pedagogiska verktyg? Kanske, men absolut inte 

med säkerhet. Studie ger här inga svar här. Klart är att undersköterskornas tilltro till 

enhetscheferna varierar. 

   Min studie tyder på en snäv tillämpning av vilka typer av avvikelser som rapporteras. 

Samtliga informanter uppehåller sig i samtalen och intervjuerna kring avvikelserna fall och 

läkemedelshantering. Likväl är alla väl medvetna om andra typer av avvikelser relaterade till 

biståndsbeslut. De äldre ska tilldelas läkemedel på ett korrekt sätt men de ska också ha sin 



lagliga rätt till ett värdigt liv och välbefinnande med störst möjliga självbestämmande i när 

och hur hjälp och stöd ska utföras (SFS 2001:453). Rimligen sker det i detta vardagliga 

omsorgsarbete också avvikelser. Om avvikelserna fall och läkemedelshantering betraktas som 

allvarligare än dåligt bemötande och utebliven utevistelse vet jag inte. Studien ger heller inte 

svar på om det medicinska perspektivet har företräde framför det sociala för personalen.  Kan 

mönstret för avvikelserapportering helt enkelt hänga samman med hur stor sannolikheten är 

för att avvikelsen ska upptäckas? Är det lättare att upptäcka fall och avvikelser i 

läkemedelshanteringen än dåligt bemötande och utebliven insats? Att de äldre skulle klaga på 

till exempel dåligt bemötande är enligt Möller (1996) inte så sannolikt. De gamla är i 

beroendeställning till personalen, vilket medför att de inte är benägna att föra fram klagomål. 

Eller är det så att hälso- och sjukvården har haft metoden avvikelserapportering med sig in i 

äldreomsorgen och därför har ett försprång i tillämpning? Studien ger inget svar på dessa 

frågor. 

      En bredare användning av avvikelserapportering skulle ge en bredare ”negative 

knowledge” (Gardmeier et al. 2010). En inte oansenlig del av en sjuksköterskas kompetens 

omfattar att veta vad man inte ska göra i vissa specifika situationer för att nå resultat. Denna 

typ av kunskap emanerar från avvikelser. Av dem lär man sig hur man inte ska bete sig. 

Gäller detta även för undersköterskor? Gardmeiers et al. (2010) studie ger inte svar på denna 

fråga och hans studie är i sig liten och området behöver studeras vidare.   

 

9.1.2 Hinder för avvikelsrapportering 
 

I studien genomförd av Kingston et al. (2004)  redovisas tidsbrist som en påverkande faktor 

till varför avvikelserapporter inte görs. Endast en av informanterna i min studie för fram 

tidsbrist som orsak till utebliven rapport. I studien får tidsfaktorn relevans först i 

avvikelserrapporter som knyter an till att inte hinna med sin arbetsuppgift, dock inte 

arbetsuppgiften avvikelserapportering. I övrigt är flera hinder desamma i min studie som i 

tidigare, såsom bristande kunskap om det är en avvikelse eller inte, obehagskänslor och 

bristande återkoppling (Stenmyren&Ekelius 2008, Haw et al. 2014) 

 

9.1.3 Arbetsplatsens kultur avgörande för avvikelserapporteringen 
 

Kjellberg (2012) talar i sin studie om systemmodellen som en modell för hur avvikelser 

hanteras. Betraktelsesättet att se att orsaken till avvikelsen ligger i själva systemet och inte hos 

individen lyfts också fram av (Rutberg et al. 2007).  Vilket tankemönster som är förhärskande 

i organisationen, förvaltningskulturen, är avgörande för om avvikelserapporteringen ska bli ett 

lärtillfälle eller inte (Mattsson 2015).  Studiens resultat visar tydligt att kulturen i 

förvaltningen måste förändras om kommunens och lagstiftarens ambition med 

avvikelserapporteringen som kvalitetsutvecklare ska uppnås. De lärprocesser som måste 

aktiveras för förändring kräver energi. Vad personalen lär sig hänger samman med deras 

motivation och vilja att lära. I det motivationsskapande arbetet är ledarskapet betydelsefullt. 

Avvikelserapporteringen är en väsentlig del i verksamhetens kvalitetsutveckling för de äldres 

trygghet och säkerhet. Chefens inställning till det systematiska kvalitetsarbetet har stor 

betydelse för antalet avvikelserapporter (Törner et al. 2013) och till hanteringen av dem. 

Likaså verkar förvaltningens övergripande syn på kvalitetsarbete och säkerhetsarbete påverka 

benägenheten att rapportera avvikelser (SKL 2010).  



9.1.4 Ledarskapets betydelse för patient- och brukarsäkerheten 
 

I studien lyfter enhetscheferna och sjuksköterskorna fram förslag på åtgärder för att öka 

medvetenheten om avvikelserapportering och om att använda dem för att lära och utveckla 

verksamheten. Att genomföra de förslagen skulle sannolikt leda till andra samtal bland 

personalen och eventuellt till andra förhållningssätt och ett lärande. Att chefernas aktivitet och 

inställning är av avgörande betydelse för säkerhetsarbetet, som jag här likställer med 

kvalitetsarbete, belyses av Mattsson (2015) och Törner et al. (2013) konstaterar att 

säkerhetsklimatet är beroende av tilliten till chefen.  

 

9.1.5 Återkoppling 
 

Informanterna talar om vikten av återkoppling och enhetscheferna föreslår mer 

kommunikation kring syftet med avvikelserapporteringen. De talar också om uppmuntran av 

personalen och om möjligheten att tillsammans med kolleger resonera om avvikelser. 

Enhetscheferna talar om ansvar, om att leda. Mattsson (2015) visar att chefens 

förhållningssätt har stor betydelse för patientsäkerheten som ju är en del av de äldres trygghet 

och kvaliteten i vården och omsorgen. Om chefen kommunicerar patientsäkerhet eller 

återkopplar vad som har avvikelserapporterats, spelar ingen roll. Båda typerna av 

kommunikation påverkar säkerhet och därmed kvaliteten positivt. 

 

9.1.6 Gemensamma rutiner 
 

Enhetscheferna talar också om att forma gemensamma rutiner för att kunna utveckla 

kvaliteten och främja lärandet. I denna tanke har enhetscheferna stöd i kvalitetsrörelsen. Utan 

formaliserade processer, nedtecknade rutiner och instruktioner fungerar inte 

kvalitetsutveckling i en organisation. Denna standardisering blir något av organisationens 

”nollpunkt” som tjänar som jämförelsenivå (Ellström 2001). Men, en varning, alltför 

strukturerad verksamhet kan hindra lärande. Standards och rutiner måste alltid kunna 

omprövas.  

    Oavsett vad enhetschefer, sjuksköterskor och undersköterskor gör för att utveckla 

kvaliteten och lärandet arbetar de i motvind så länge inte hela förvaltningen genomsyras av 

kvalitetsmål av samma dignitet som ekonomiska mål (SKL 2010).  Ett annat villkor för 

framgång som SKL poängterar är att kvalitetsledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete används i planering, genomförande, uppföljning och åtgärder. Och detta gäller 

också hela förvaltningen inklusive politikerna. Kvalitetsledningssystemet är inte känt i 

förvaltningen. Att implementera detta är i sig ett steg i riktning mot ett annat användande av 

avvikelserapportering (SKL 2010).  

 

9.2 Reflektioner kring SAS… 
 

Skulle då en socialt ansvarig samordnare, SAS, i den studerade kommunen medföra att 

avvikelserapporterna som berör biståndsbeslut och sociala insatser ökar? Och skulle detta 

medföra fler lärtillfällen kring de sociala insatserna i äldreomsorgen? Studien ger inget svar 

på dessa frågor men uppenbart är att personalens tankar i första hand kretsar kring avvikelser 

relaterade till hälso- och sjukvård. Lagstiftaren har beslutat om en nationell värdegrund 



(2001:453). Skulle värdegrundens intentioner få ett större utrymme i verksamheten, i 

vardagen, med en SAS? Skulle den obalans som visar sig i studien mellan avvikelserapporter i 

relation till Hälso- och sjukvårdlagen respektive Socialtjänstlagen förändras? Och är det i så 

fall en önskvärd utveckling? En tanke är att värdegrundsfrågorna och därmed de äldres 

möjligheter att påverka äldreomsorgens insatser i vardagen skulle öka med en SAS. 

Genomförandeplanernas innehåll om och efterlevnad av den enskildes önskemål om vad som 

ger ett värdigt liv och välbefinnande skulle komma att bevakas av en särskilt utsedd person. 

Äldreomsorgens sociala innehåll skulle fokuseras på annat sätt och avvikelser i relation till 

Socialtjänstlagen skulle ges en större tyngd. Men om detta skulle leda till mera lärande i 

förvaltningen är en annan sak även om förutsättningarna för ett lärande möjligen skulle öka. 

 

9.3 …och kring implementering 
 

Studien visar att kommunens handlingsplan Ledningssystem för systematisk 

kvalitetsutveckling inte är implementerad. Den är i alla händelser inte känd bland 

informanterna. Sundell & Soydan (2008) menar att det är svårt att implementera och att 

implementering är en process som vanligen förutsätter krav på förändring från omgivningen. 

Om det inte finns något krav eller ett uttalat önskemål från omgivningen, misslyckas oftast 

implementeringen. Hur ser omgivningens krav i kommunen ut när det gäller systematiskt 

kvalitetsarbete? Hur ser till exempel politiker på avvikelserapportering och hur följs den upp 

av dem? På dessa frågor ger studien inget svar. Är kraven på systematiskt kvalitetsarbete i 

kommunen underordnat ekonomin? Tar ekonomiska problem hela det politiska utrymmet? 

Ekonomi och kvalitetsarbete måste jämställas om kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt 

kommunen ( SKL 2010). Nödvändiga politiska beslut för systematiskt kvalitetsarbete är tagna 

vilket ingalunda är detsamma som att besluten har verkställts och att de efterlevs.  Min 

uppfattning är att det inte finns någon politisk efterfrågan i kommunen som ger ett 

utifrånkommande tryck på förvaltningen att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.  

     

9.4 Sammanfattning 
 

Ja, nog kan jag säga att studiens resultat var förväntat. Det sammanfaller väl med tidigare 

forskningsresultat. Samtidigt visar studie på möjligheter att utveckla själva 

avvikelserapporteringen och åstadkomma ett lärande med utgångspunkt från dem. 

Verksamhetsansvariga chefer och patientansvariga sjuksköterskor lyfter fram flera åtgärder 

för att undanröja hinder för lärande. Och undersköterskorna ser hinder och reflekterar över 

dem.  Att stötta och följa upp föreslagna initiativ till åtgärder och se till att de blir verklighet 

skulle vara ett steg framåt i kommunens utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och få 

till stånd ett lärande.   

      

9.5 Metoddiskussion 
 

Jag valde fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoder för att 

kartlägga möjligheter och hinder för avvikelserapportering i kommunen och anser att metoden 

har gett mig svar på mina frågor. Hade jag fått samma resultat om jag till exempel hade 

genomfört en kvalitativ studie med enkät som datainsamlingsmetod, en enkät med 

strukturerade och öppna frågor? Om detta kan jag bara spekulera. Att använda enkät har som 



alla metoder för- och nackdelar. Bryman (2008) nämnder några av dem. Fördelar: enkla att 

administrera, medför ingen intervjueffekt och den kan besvaras när informanten har tid. 

Nackdelar: Inga uppföljnings- och sonderingsfrågor, alla frågor passar inte i en enkät, man vet 

inte vem som besvarar enkäten, man kan inte samla in tilläggsinformation och det blir ett 

större bortfall vid användning av enkät jämfört med intervjuer. Dessutom är det ”en konst” att 

formulera en enkät och metoden kan fordra en pilotstudie (Bryman 2008). Min studie skulle 

också ha kunnat genomföras som aktionsforskning. En aktionsforskare samverkar med 

uppdragsgivaren och är både forskare och problemlösare. ”Aktionen” i aktionsforskning är 

vad forskaren gör och forskningen i aktionsforskning är hur forskaren gör för att komma fram 

till vad som ska göras (McNiff 2013). Min studies resultat och analys pekar på vad som kan 

göras för att förbättra. Om jag hade valt aktionsforskning som metod hade jag också i 

praktiken genomfört åtgärder för att lösa de upplevda problemen. Genom att vara delaktig i att 

skapa förutsättningar för lärande och genomföra aktiviteter hade enligt min uppfattning varit 

till större nytta för förvaltningen. Steget från att tala om vad man ska göra till att göra hade 

tagits, ett steg som verkar vara svårt att ta att döma av min studie och tidigare forskning.  

   Missödet med bandinspelningen vid en av intervjuerna med undersköterskorna kan ha 

inneburit att information har gått förlorad. Å andra sidan nedtecknades intervjun efter 

minnesanteckningar samma dag. Bedömningen är att det misstaget inte påverkar resultatet.   

 

9.6 Idéer om fortsatt forskning 
 

Jag har genomfört studien i syfte att den ska kunna användas av äldreomsorgen i kommunen. 

Den kan ses som en del av eller som en inspiration i det fortsatta utvecklingsarbetet. Utifrån 

studiens resultat ser jag flera möjligheter till kvalitetsutveckling och lärande. Informanternas 

upplevelser och erfarenheter kan relateras till Illeris´ modell för lärande. Modellen kan 

underlätta för förvaltningen att se lärandets olika dimensioner och lärprocesser och visa på 

handlingsmöjligheter för att röja hinder och skapa möjligheter för ett lärande av misstagen 

dokumenterade i avvikelserapporterna. Ambitionen att göra avvikelserapporterna till ”en 

naturlig del i det dagliga förbättringsarbetet” finns inom räckhåll, för att nu använda 

medicinskt ansvarig sjuksköterskas uttryck. Om förvaltningen väljer att göra ett långsiktigt 

och hållbart utvecklingsarbete skulle den processen kunna beforskas i ett 

aktionsforskningsprojekt.  Aktionsforskaren ser alltid nyttan av forskningen, dels en praktisk 

nytta genom att kunna bidra till problemlösning dels en vetenskaplig nytta genom att kunna 

bidra med kunskap (McNiff 2013). Flera tidigare studier pekar på svagheter i 

avvikelserapporteringen och studierna rekommenderar olika åtgärder utifrån de aktuella 

situationerna och föreslår fortsatt forskning med olika fokus och Sujan & Furniss (2013) 

pekar på komplement till avvikelserapportering.  Ett aktionsforskningsprojekt med denna 

studie som utgångspunkt skulle vara både åtgärder och forskning till nytta för de äldre och 

kunna göra avvikelserapportering till det MAS:en  önskar sig: ”en naturlig del i det dagliga 

förbättringsarbetet”.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide för undersköterskor 

 

Formalia 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Hur många år har du arbetat som undersköterska? 

Antalet yrkesverksamma år? 

Hemtjänst-särskilt boende? Hur många andra ställen har du arbetet på inom kommunens 

äldreomsorg? 

 

Erfarenheter 

Hur ser dina erfarenheter av avvikelserapportering ut? 

Har du själv gjort avvikelserapporter? Hur många? Fler eller färre än genomsnittet bland 

undersköterskor? 

Vad har du fått för återkoppling på rapporten/rapporterna? 

Hur användes din rapportering i arbetsplatsens kvalitetsarbete? 

Vad lärde du dig av ”den” avvikelsen? 

 

Upplevelser 

Hur upplever du att det är att göra en avvikelserapportering? 

Hur upplever du att din chef tar vara på de rapporteringar som görs? 

 

Brukaren 

Hur upplever du att avvikelserapporteringar har förbättrat kvaliteten för dina brukare? Var 

gärna konkret och beskriv en faktisk situation.  

 

Möjligheter och hinder för lärande? 

Hur ser du på möjligheterna för lärande avvikelserapportering? Vad behövs för att det ska blir 

bättre än idag? 

Hur ser du på hindren? Vilka behöver undanröjas? Hur kan det gå till? 

Hur ser du på dokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?  

 

Övrigt 

Några övriga kommentarer om avvikelser och rapporteringen av dem? 

Är det något du vill lägga till eller bara berätta för mig? 
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INTRODUKTIONSBREV 

 

Till enhetschefer utvalda av avbetsgivaren att delta i 

fokusgrupp om avvikelserapportering inom 

äldreomsorgen 

 

 

 

Hej 

 

Jag heter Irene Hedfors, bor i Ljungby och studerar på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu håller jag på med min magisteruppsats inom fältet 

arbetslivspedagogik. I det arbetet samverkar jag med din arbetsgivare, som har 

lyft fram få avvikelserapporteringar inom äldreomsorgen som ett bekymmer. 

Om avvikelser inte inrapporteras går viktiga tillfällen att lära och att utveckla 

kvaliteten i äldreomsorgen förlorade, menar arbetsgivaren. Jag är nyfiken och 

vill gärna höra hur du och dina kolleger resonerar kring rapportering av 

avvikelser och bjuder därför in till en fokusgrupp den 26 februari kl 10.30 – 

12.00.  Den 26 mars kl 15.00 -16.30 träffas vi igen för fortsatt samtal. Vi träffas 

båda gångerna i lokalen XX i Kommunhuset. 

 

Som forskare gör jag forskningsetiska överväganden. Det innebär att jag 

informerar dig om vad min forskning går ut på och att jag kommer att behandla 

alla data konfidentiellt. Insamlat material kommer att avkodas. Det är bara jag 

som vet vem som säger vad och ingen annan. Mitt material kommer bara att 

användas för forskning och inte nyttjas i andra sammanhang. De 

forskningsetiska principerna kräver dessutom att jag har ditt samtycker att 

medverka. Och det hoppas jag givetvis att du vill. 

 

Vi ses den 26 februari 2015. 

Välkommen!  

 

Hälsningar 

Irene Hedfors 

 

 

 



Bilaga 3 

 

 

2015-02-18 

 

 

 

INTRODUKTIONSBREV 

 

Till sjuksköterskor som är utvalda av avbetsgivaren 

att delta i fokusgrupp om avvikelserapportering inom 

äldreomsorgen 

 

 

 

Hej 

 

Jag heter Irene Hedfors, bor i Ljungby och studerar på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu håller jag på med min magisteruppsats inom fältet 

arbetslivspedagogik. I det arbetet samverkar jag med din arbetsgivare, som har 

lyft fram få avvikelserapporteringar inom äldreomsorgen som ett bekymmer. 

Om avvikelser inte inrapporteras går viktiga tillfällen att lära och att utveckla 

kvalitetet i äldreomsorgen förlorade, menar arbetsgivaren. Jag är nyfiken och 

vill gärna höra hur du och dina kolleger resonerar kring rapportering av 

avvikelser och bjuder därför in till en fokusgrupp den 3 mars kl 10.30 – 12.00.  

Den 31 mars kl 14.30 -16.00 träffas vi igen för fortsatt samtal. Vi träffas båda 

gångerna på NN. 

 

Som forskare gör jag forskningsetiska överväganden. Det innebär att jag 

informerar dig om vad min forskning går ut på och att jag kommer att behandla 

alla data konfidentiellt. Insamlat material kommer att avkodas. Det är bara jag 

som vet vem som säger vad och ingen annan. Mitt material kommer bara att 

användas för forskning och inte nyttjas i andra sammanhang. De 

forskningsetiska principerna kräver dessutom att jag har ditt samtycker att 

medverka. Och det hoppas jag givetvis att du vill. 

 

Vi ses den 3 mars 2015. 

Välkommen!  

 

Hälsningar 

Irene Hedfors 

 

      

 



Bilaga 4 

 

 

2015-02-19 

 

 

INTRODUKTIONSBREV 

 

Till undersköterska utvald av avbetsgivaren att 

intervjuas om avvikelserapportering inom 

äldreomsorgen 

 

 

Hej 

 

Jag heter Irene Hedfors, bor i Ljungby och studerar på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu håller jag på med min magisteruppsats inom fältet 

arbetslivspedagogik. I det arbetet samverkar jag med din arbetsgivare, som har 

lyft fram få avvikelserapporteringar inom äldreomsorgen som ett bekymmer. 

Om avvikelser inte inrapporteras går viktiga tillfällen att lära och att utveckla 

kvaliteten i äldreomsorgen förlorade, menar arbetsgivaren. Jag är nyfiken och 

vill gärna höra hur du resonerar kring rapportering av avvikelser och bjuder 

därför in till intervju den 26 februari kl 14.00. Vi träffas i lokalen XX i 

Kommunhuset.  

Som forskare gör jag forskningsetiska överväganden. Det innebär att jag 

informerar dig om vad min forskning går ut på och att jag kommer att behandla 

alla data konfidentiellt. Insamlat material kommer att avkodas. Det är bara jag 

som vet vem som säger vad och ingen annan. Mitt material kommer bara att 

användas för forskning och inte nyttjas i andra sammanhang. De 

forskningsetiska principerna kräver dessutom att jag har ditt samtycker att 

medverka. Och det hoppas jag givetvis att du vill. 

När vi träffas vore jag tacksam om du kunde ge mig namnen på ett par 

undersköterskor, som du tycker att jag kan intervjua, gärna från olika 

arbetsplatser. Om du väljer ut några kolleger, blir inte alla mina intervjuer 

arbetsgivarens val, något som tillför min studie en extra dimension.  

 

Vi ses den 26 februari. 

Välkommen!  

Hälsningar 

Irene Hedfors 

 

 

 


