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Sammanfattning 

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

funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga 

förhållanden. När god omvårdnad inte tillgodoses åläggs varje person som är verksam inom 

omsorgen att anmäla detta enligt 14 kap 3-7§§ Socialtjänstlagen ( SFS 2001:453). Syftet med 

denna studie var att beskriva och analysera kommunala enhetschefers erfarenhet av sitt 

uppdrag och ansvar relaterat till Lex Sarah. Och mer specifikt undersöka hur kommunala 

enhetschefer i affärsområdet Hemvård beskriver Lex Sarah och sitt uppdrag och ansvar för att 

arbeta efter lagens krav utifrån de nya bestämmelserna som började gälla 1 juli 2011. 

 

Studiens resultat visar att samtliga informanter kände till ändringen i lagen men praktiskt hade 

varken arbetssätt eller rutiner ändrats för att jobba mer enligt lagens nya innebörd sedan juli 

2011( SFS 2010:249). Studien uppmärksammade två hinder i arbetet med Lex Sarah. Dessa 

identifierades som bristen på kunskap om aktuell lagstiftning och vad den innebär i praktiken 

för verksamheterna. Andra hindret är att den politiska formuleringen inte innebär en radikal 

förändring i tillämpningen eller arbetet med Lex Sarah vilket inneburit att cheferna inte ser 

behovet av att ändra rådande arbetssätt och fortsätter jobba utifrån en lagstiftning som inte 

längre är aktuell. 

Nyckelord: Lex Sarah, missförhållande, kvalitet,  Kommunala ledare, Hemvård, 

implementation 

Abstract 
Everyone who is employed and active in care for older people or people with disabilities have 

to ensure that they get good care under safe circumstances. When good care is not met, the 

law requires each person engaged in care to report this according to Chapter 14 § § 3-7 Social 

Services Act (SFS 2001:453). The purpose of this study was to describe and analyze 

municipal unit managers experience of its mission and responsibilities related to Lex Sarah. 

And more specifically examine how municipal unit managers in the business area home care 

describes Lex Sarah and their role and responsibility to work for the law's requirements based 

on the new rules, which became effective 1 July 2011. 

The study’s results demonstrate that all respondents knew about the change in the law. But 

didn’t practice it in their daily work. No routines were changed to work more according to the 

laws new meaning since July 2011 (SFS 2010:249). The study noted two obstacles in the 

work of Lex Sarah. These were identified as lack of knowledge of current legislation and 

what it means in practice for the activities. Second obstacle is that the policy wording does not 

imply a radical change in the application or work with Lex Sarah, which meant that the 

managers did not see the need to change the current work and continues to work on the basis 

of a law that is no longer current. 

Keywords: Lex Sarah, abuse , quality, municipal leaders, home care, implementation  
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Inledning 
Denna studie handlar om tillämpningen av Lex Sarah inom socialtjänstens vård- och 

omsorgsverksamhet utifrån gällande uppdaterad lagstiftning som trädde i laga kraft juli 2011 

(SFS 2010:429) Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § (SFS, 2010:429) i 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) som föreskriver den som är verksam inom omsorger om 

äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god 

omvårdnad(SOSFS2011:5). Lagen reglerar också anmälningsskyldigheten av 

missförhållanden i omsorgerna, att den som uppmärksammar eller får kännedom om ett 

allvarligt missförhållande om någon enskild ska anmäla detta till socialnämnden. 

Anmälningsskyldighet gäller yrkesmässigt bedriven enskild och offentlig verksamhet (SFS, 

2010:429).  

Under de tio åren som lagen om Lex Sarah trädde i kraft (SFS, 1998:855 ), har fokus varit på 

skyldigheten att anmäla missförhållanden (SOSFS 2011:5). I de senare versionerna av lagen 

är fokus i stället på arbetet att utveckla kvaliteten i verksamheter så att allvarliga 

missförhållanden inte ska inträffa. Socialstyrelsen har ansvaret för övervakning av att enskilda 

får god vård och omsorg och har därför tagit fram föreskrifter om god omvårdnad, stöd, 

service och att människor lever under trygga förhållanden inom ramen för socialtjänstens 

verksamhet (a.a). Länsstyrelserna i Sverige har i sin tur ansvaret att göra uppföljningar av 

tillämningen av lagen. Dessa uppföljningar visar på mycket stora skillnader mellan olika 

kommuner (Prop 2009:10/131). Orsaken till de stora skillnaderna antas bero på 

kunskapsbrister och därför lyfter regeringen upp frågan omkunskapsinventering gällandes 

rådande bestämmelser inom Lex Sarah, kunskapsinventering och implementering av Lex 

Sarah ska då  ansvaras av verksamheterna själva(a.a).  

Regeringens syfte med uppdateringen av lagen (a.a) var att lyfta arbetet med Lex Sarah till ett 

systemperspektiv framför individperspektiv i de verksamheter som berörs av lagstiftningen 

och att verksamheternas systematiska kvalitetsarbete skulle bli målet. Lex Sarah i den 

nuvarande versionen utgår från att anställda ska rapportera händelser som avviker från de 

kvalitetsaspekter som regeringen och Socialstyrelsen har angett som rådande för vad som 

beskrivs som god omvårdnad. Rapportering, kvalitet och god omvårdnad är stora begrepp 

som lämnas till varje enskild verksamhet att arbeta utefter. Emellertid finns ett stort utrymme 

för tolkningen av vad som avses med god kvalitet. Denna tolkningsbredd orsakar problem i 

det praktiska arbetet för både ansvariga verksamhetschefer och den omsorgspersonal som har 

skyldigheten att anmäla missförhållanden respektive arbete med kvalitetsåtgärder för att 

förhindra missförhållanden.  

I denna studie är fokus på tillämpningen av Lex Sarah inom en kommun i Mellansverige när 

det gäller verksamheterna hemtjänst, växelvård/kortidsplats och dagverksamhet inom 

kommunal regi och som infaller under socialtjänsten. Intressant är då att ställa frågan om hur 

chefer som bedriver omsorg inom kommunal regi, arbetar med Lex Sarah. Studiens syfte är 

därför att undersöka hur kommunala enhetschefer beskriver de nya tillämpningar och sitt 

arbete med bestämmelserna i sin verksamhet ett år efter tillämpningarna trädde i laga kraft. 

Studiens resultat ska förhoppningsvis generera kunskap om hur politiska-
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implementationsverktyg för nya tillämpningar till lagen kan påverkas av enskild tjänsteman 

arbete med ny policys och tillämpningar.  

Ämnet är relevant för dem som bedriver eller arbetar inom socialtjänstens verksamhet och 

omfattas av Lex Sarah i sitt dagliga arbete.  

Bakgrund 
Som ett steg i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken infördes 1999 en bestämmelse 

i socialtjänstlagens 71§ (SFS 1980:620) att var och en som är verksam inom omsorgen av 

äldre att ha ett ansvar för att de enskilda personerna som berörs av lagstiftningen får god 

omvårdnad. Socialstyrelsen har i rapporten National tillsyn och av vård och omsorg om äldre 

(2012) definierat god omsorg som att äldre som innefattas av socialtjänstens omsorg. Ska få 

omsorg som präglas av respekt för den enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och 

värdighet. Detta ska åstadkommas genom kompetent personal, rättsäkra behovsprövningar 

och systematisk kvalitetsarbete för att gynna den enskildes upplevelse av trygghet. År 2002 

övergick bestämmelserna från 71§ Socialtjänstlagen (1980:620) till 14 kap 3§ 

Socialtjänstlagen(2001:453).  

 

Bakgrunden till bestämmelsen som numera kallas för Lex Sarah kommer efter en anmälan 

som gjordes av undersköterskan Sarah Wägnert när hon anmälde missförhållanden i ett 

äldreboende i Solna. Anmälan ledde till att nya tillämpningar infördes i 

Socialtjänstlagen(1980:620) gällandes anmälningsskyldigheten inom den egna verksamheten. 

Bestämmelserna 14 kap 3-7 §§ i Socialtjänstlagen (SFS, 2010:459) kallas för Lex Sarah.  

 

Första juli 2011 trädde nya förändringarna gällandes Lex Sarah i laga kraft. Fokus för denna 

studie är hur de nya bestämmelserna i Lex Sarah inom Socialtjänsten beskrivs av kommunala 

chefer i en stor kommun i Mellansverige. Cheferna är utförare av insatser som beviljas i det 

ordinära boendet. Med ordinärt boende menas att personen inte bor på särskilt boende, eller 

något annat boende som infaller under socialtjänstens omsorg. Jag kommer att fokusera på 

bestämmelserna inom Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) och tillämpningen inom de insatser 

enskilda personer kan beviljas i sitt ordinära boende enligt 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen(SFS,2001:453) i form av hemtjänst, växelvård, dagverksamhet och 

kortidsplats.  

 

Studiens begränsning till dessa insatser specifikt beror på att samtliga vuxna medborgare i 

kommunen över 21 år som bor i ett ordinärt boende och inte innefattas av annan lagstiftningen 

kan ansöka och få sitt behov av omsorg enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen(2001:453) prövad. Även om de nya bestämmelserna gäller inom hela 

Socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse (SiS) och även Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS, 2010:430) kommer inte denna studie att omfatta eller beröra aspekter 

annat än Socialtjänstens hemvårdsverksamhet. 

Kommunen arbetar utifrån en beställare-utförarverksamhet. Almqvist (2006) beskriver 

beställar-utförarmodellen (BUM) som en modell vars mål är att effektivisera politisk styrning. 
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Beställarna i denna studie består av biståndshandläggarna som jobbar på politisk delegation 

av den berörda nämnden. Modellen förutsätter att tjänsterna som beställs kan prissättas och 

definieras så att kunden kan få möjligheten att göra val av vårdproducent. BUM skapar 

möjlighet för konkurrensutsättning och eget val av omsorgsproducent när det gäller insatser i 

det ordinära hemmet. I den aktuella kommunen bedrivs eget val av vårdutförare när det gäller 

hemtjänst. Dock inte kortidsplats, dagverksamhet eller växelvård. 

Utförarna får produktansvar och är de som bestämmer hur beställningen ska produceras. 

Fördelningen av beställare och utförare regleras av avtal mellan kommunens myndighetssida 

och utförare som uppnår de kraven ställda av kommunen och socialstyrelsen. BUM bygger på 

tre grunder: att separera politiken från utförandet, skapa konkurrens i marknaden och göra 

politikerrollen mer definierad. BUM är en del av New Public Managment (NPM). New Public 

Managment proklamerar valfrihet för att stärka individens möjlighet att påverka sin omsorg, 

valfrihetssystem och konkurrens inom omsorgen ska möjliggöra för att stärka den enskildes 

vilja och förmåga att påverka sin omsorg och skulle ge ett ekonomiskt incitament för 

företagen att uppfylla kundens behov. I januari 2009 trädde lagen om Lagen om 

Valfrihetssystem i laga kraft (SFS, 2008:962).  Att kommunen tillämpar valfrihet eller eget 

val inom hemvården innebär att den som fått biståndsbeslut enligt 4 kap 1§ SoL (SFS 

2001:453) har rätt att välja vem som ska utföra tjänsterna om företaget har fått tillstånd att 

bedriva vård om omsorg. Vidare i studien kommer jag att referera mig till de enskilda som 

mottar insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen(SFS 2001:453) som kunder. Begreppet kund 

introducerades i kommunen samtidigt som det egna valet av hemtjänstutförare.  

Kommunens uppdragskontor är dem som avgör kvalitetsnivån och vilka krav som ska ställas 

på utförarna av de olika tjänsterna. Godkända utförare presenteras i en utförarkatalog 

(kommunens hemsida). Eget val tillämpas inte när det gäller verksamheterna växelvård, 

dagverksamhet och kortidsplats utan man blir tilldelad en plats. Att kommunen tillämpar eget 

val innebär att kunderna själva har valt vilket företag som utför hemtjänsten. I de fall de 

kunderna inte velat välja eller är oförmögna att välja blir det företaget som vunnit 

upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091)  i det geografiska 

området som kunden bor i. Detta gäller enbart hemtjänsten. I övriga insatser tilldelas man 

plats efter tillgång. Detta är ett politiskt beslut. När det gäller insatser liksom dagverksamhet, 

kortidsplats och växelvård tilldelas man en plats oberoende på utförare så länge de är 

godkända att bedriva den verksamheten.  

Kommunens största utförare av hemvård är kommunens utförarverksamhet. 

Utförarverksamheten är indelad i affärsområden. Jag kommer att utgå från affärsområdet 

Hemvård vars ledningssystem består av 13 chefer som tillsammans ansvarar för ca 450 

medarbetare och 2500 kunder. Medarbetarna består av yrkesgrupperna: undersköterska, 

vårdbiträde, sjuksköterska, sjukgymnast, driftledare och arbetsterapeut. Ledningssystemet 

bedriver hemvård, växelvård, dagverksamhet med inriktning demens-och- omvårdnad, 

kortidsplatsvård och har hittills år, 2012, omsatt 395 miljoner kronor. Jag kommer att vända 

mig till ledningsgruppen för kommunens utförarverksamhet för att de är de största utförarna 

av hemvård. Ledningsgruppen är de som har yttersta ansvaret att göra en Lex Sarah anmälan. 
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Det är också de som ansvarar för att implementera och informera omvårdnadspersonal om 

skyldigheterna enligt Lex Sarah.  

Jag vänder mig till ledningsgruppen för att de har olika verksamheter i sin regi. De bedriver 

hemvård natt som dag i form av hemtjänst och växelvård. I många områden i kommunen är 

även kommunens utförare de som har vunnit upphandlingen enligt lagen om offentlig 

upphandling (SFS 2007:1091) ifall kunden inte aktivt väljer en utförare. Det innebär att 

enskilda medborgare i den kommunen med största sannolikhet kan komma att komma i 

kontakt med kommunen som hemvårdsutförare och då är det intressant att veta hur cheferna 

inom den ledningsgruppen arbetar med sin skyldighet att arbeta enligt Lex Sarah.  

Propositionen och lagen 
Socialtjänstlagens (SFS, 2001:453) 14 kap 3-7§§ är paragraferna som brukar kallas Lex Sarah 

inom Socialtjänsten. Lagen anger att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska 

medverka till att de tjänster som utförs är av god kvalitet. God kvalitet definierar 

socialstyrelsen som att man uppfyller de mål och krav som uppdraget medför (SOSFS 

2011:9). Missförhållande eller risk för missförhållande ska avröjas utan dröjsmål och den som 

tar emot rapporter om avvikelser i kvalitén i verksamheten har informationsskyldighet 

gentemot dem som omfattas av bestämmelsen. De som omfattas av lagen är anställda, 

uppdragstagare, praktikanter eller motsvarande. Informationsskyldigheten innebär att personer 

som omfattas av bestämmelsen ska vara medvetna om sin skyldighet att rapportera 

missförhållande eller risker för sådana enligt Lex Sarah. Missförhållanden ska utredas, 

avhjälpas och rapporteras till den nämnd som är ansvarig för beställningen av tjänsten från 

utföraren(Prop. 2009/10:131). 

Socialstyrelsen anförde i sin utredning (SOU 2007:82) behovet av en ökad och samordnad 

tillsyn inom socialtjänsten samt ett kvalitetsperspektiv och kvalitetsutveckling på sina tjänster 

och verksamheter. Socialstyrelsen instämde i denna bedömning att Lex Sarah bör ha sin 

utgångspunkt i kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete enligt den så kallade 

kvalitetsparagrafen 3 kap 3§ SoL(SFS,2001:453) som förtydligas i socialstyrelsens 

föreskrifter (SOFS 2006:11) och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamheter. 

I föreskrifterna framgår det att ledningen ska säkerställa att det finns rutiner när och hur fel 

och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur 

åtgärderna sedan ska följas upp. I det fallet att det föreligger ett allvarligt missförhållande ska 

det göras en anmälan enligt Lex Sarah. Rutiner ska också finnas för att kontinuerligt 

kontrollera personalens kompetens och verksamhetens bemanning (a.a).  

I propositionen (2009/10:131) framhåller regeringen att Lex Sarah är ett arbete som ska vara 

förankrat i verksamheternas dagliga kvalitetsarbete. Det är chefernas ansvar att säkerställa att 

det finns rutiner som är aktuella och välförankrade i arbetet och hos personalen. Det är 

chefernas ansvar att identifiera brister och åtgärda brister samt dokumentera och återkoppla 

till personalen hur man ska arbeta vidare för att undvika att begå samma misstag. Samtliga 

utförare av hemvård inom socialtjänsten ska ha ett ledningssystem där det ska ingå hur brister 

ska identifieras, åtgärdas, analyseras och dokumenteras men det är varje verksamhet och upp 
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till varje chef att faktiskt implementera ledningssystemet i praktiken(SOSFS 2011:9). Genom 

att regeringen och tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen lägger det ansvaret på verksamheterna 

är det också av vikt att cheferna som implementerar och ansvarar för verksamheterna är 

medvetna om syftet med lagen, utformningen och ändringen från hur bestämmelsen tidigare 

lydde och den aktuella betydelsen av bestämmelsen. För att Lex Sarah ska kunna 

implementeras på ett sätt som är förankrat i lagen i behöver cheferna känna till 

rapporteringsskyldighetens utsträckning, och vad som definieras som ett missförhållande och 

vad som menas med kvalitet inom ramen för den egna verksamheten. Nedan redogör jag hur 

lagstiftarna har definierat rapporteringskyldighet, kvalitet och missförhållande enligt Lex 

Sarah i propositionen (2009/10:131). 

Rapporteringsskyldigheten 
Information om rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah ska ges till den som omfattas av 

skyldigheten när hen påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. 

Informationen ska ges kontinuerlig. Det ska även informeras om vem i verksamheten som är 

utsedd att vara mottagare av Lex Sarah-rapporter. Bedrivs verksamheten dygnet runt ska det 

också finnas någon att lämna rapporten till under dygnets alla timmar. De som omfattas av 

skyldigheten är anställda, uppdragstagare, praktikanter eller motsvarande under utbildning 

samt deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (Prop.2009/10:131). Frivilligarbetare 

omfattas inte av rapporteringsskyldigheten. Om inte en frivilligorganisation bedriver en 

verksamhet på uppdrag av kommunen då gäller Lex Sarah. 

 

Vad som ska rapporteras anges i lagens 14 kap 3 § SoL(SFS 2001:453). 

Rapporteringsskyldigheten gäller endast inom den egna verksamheten och ska fullgöras 

oberoende av vad den enskildes inställning till anmälan är. Regeringen bedömer att på grund 

av rapporteringsskyldigheten främst ska ses som ett led i kvalitetsutvecklingen så bör inte 

skyldigheten vara styrd av den enskildes uppfattning. De som omfattas av 

rapporteringsskyldigheten är skyldig att rapportera till sin närmaste chef. 

Rapporteringsskyldiga kan också vända sig direkt till Socialstyrelsen direkt. För att kunna 

anse att man fullgjort rapporteringskyldigheten enligt Lex Sarah måste det framgå av anmälan 

vem som skrivit den(prop. 2009/10:131).  

Missförhållande 

Med missförhållanden, som ska rapporteras, avses såväl utförda handlingar som handlingar 

som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller 

har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller 

fysiska eller psykiska hälsa (prop. 2009/10:131). Med en påtaglig risk för ett missförhållande, 

som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett 

missförhållande. Ett allvarligt missförhållande definieras av Socialstyrelsens handbok år 2010 

om tillämpningar av Lex Sarah som att ett missförhållande föreligger om aktiva handlingar 

eller försummelser ger allvarliga konsekvenser för omvårdnadstagaren liv och hälsa. 

Allvarliga missförhållanden är något som drabbar brukare och det är inte det eventuellt 

omoraliska hos den som utfört handlingar som ska beläggas, inte heller är det av någon 
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betydelse om gärningarna utförts avsiktligt. Föreligger det ovanstående ska det anmälas enligt 

Lex Sarah (a.a).  

I Socialstyrelsens handbok om tillämpningen till Lex Sarah (2010) definieras enbart vad som 

är ett allvarligt missförhållande. Den rådande lagstiftningen säger att missförhållanden eller 

påtagliga risker för missförhållanden ska anmälas enligt Lex Sarah. Regeringen har gett 

Socialstyrelsen i uppdrag att definiera vad ett missförhållande är men än har inga föreskrifter 

eller handböcker utkommit som anger vad som är ett missförhållande. För att chefer ska 

kunna implementera och föra arbetet med Lex Sarah framåt måste de vara medvetna om vad 

som ska anmälas som Lex Sarah. Detta försvåras av att det finns någon vägledning i vad som 

anses vara ett missförhållande och då lämnas definitionen till verksamheter att definiera och 

anmäla enligt vad deras förståelse är av Lex Sarah. 

Kvalitet 

Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifter är bindande regler som bestämmer hur enskilda 

verksamheter ska handla i olika frågor och utgår från lagen. Med allmänna råd menas 

rekommendationer som verksamheter kan ta i beaktning. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 

januari 2012 och riktar sig till de som är enligt lag bundna att driva kvalitetsarbete inom 

verksamheten. Hemvården innefattas av kvalitetsparagrafen 3 kap 3§ 

Socialtjänstlagen(SFS,2001:453). Med hemvård menas de insatser man kan beviljas enligt 4 

kap 1§ Socialtjänstlagen(SFS, 2001:453) i sitt ordinära hem. Enligt 2 kap 1§ SOSFS2011:9 

definieras kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för 

verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, 

socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats 

med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitetsdefinitionen kan därför beskrivas som en ram som 

ska fyllas med det innehåll som finns i dessa andra lagar och föreskrifter eller beslut som 

gäller för verksamheten. Var och en som driver verksamhet inom socialtjänsten ska ha ett 

ledningssystem för sin verksamhet. Kap 3 (a.a) i föreskrifterna säger att det är 

ledningssystemets ansvar att systemet är ändamålsenligt. Och uppfyller de mål och uppdrag 

som verksamheterna har på sig för att upprätthålla god kvalitet. För att kvalitetsarbetet ska 

förbättras bör ledningssystemet planera, förebygga och självutvärdera. Risk och konskevens-

analys för att förebygga missförhållande är av vikt. Även egenkontroller betonas där den som 

bedriver verksamhet ska undersöka verksamhetens resultat och kontrollera kvaliteten. De 

klagomål som inkommer måste utvärderas för sig och grupperas, för att inte missa mönster i 

brister som kan medföra bristande kvalitet. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Det är ledning 

som ansvarar för personalens kompetens och säkerställer att personalen jobbar utifrån rutiner 

och processer som tidigare fastställs genom lag och föreskrifter samt inom verksamheten 

(SOSF2011:9).  

Teori 
Nedan följer en teoretisk referensram där jag förklarar de teoretiska begrepp som ligger till 

grund för studien.  
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En syn på implementering 

För att få en ökad förståelse för hur politik implementeras i praktiken redovisas här några 

implementationsbegrepp samt begreppet gräsrotsbyråkrat. Socialtjänsten har sin bas i 

ramlagar liksom socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och hälso-sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Verksamheten bedrivs av tjänstemän som Lipsky kallade för gräsrotsbyråkrater. Michael 

Lipsky (1980) introducerade begreppet street-level-beurecrat som på svenska översatts till 

gräsrotsbyråkrat. Det som kännetecknar en gräsrotsbyråkrat är de tjänstemän som ska 

verkställa politiska direktiv och i regel är längst ner i hierarkin av tjänstemän.  

Tjänstemännen kommer i direkt kontakt med kunder eller brukare och har relativt stort 

handlingsfrihet på grund av till exempel vaga politiska formuleringar. Lipsky (a.a) menar att 

det är gräsrotsbyråkraten och dennes handlingsutrymme som egentligen bestämmer hur 

politiken blir i praktiken eftersom det är de som implementerar den i vardagen i interaktionen 

med brukarna/ kunderna. Lipsky(a.a) ifrågasatte hur politiska beslut utformades och var 

negativ till att politikens tvetydiga mål också var ett hinder för arbetet som tjänsteman. 

Samtidigt blir det topp-styrt om man gör ansatsen att lagstifta mer restriktivt. Eriksson och 

Markström (2000) menar att inom socialtjänsten fanns det ibland brist på metoder att jobba 

utefter men man förväntades hantera situationen professionellt. Blom och Moren (2006) 

beskriver en metod som planmässiga, strategiska och systematiska aktiviteter som används i 

klientarbetet eller för att reglera klientarbetet. 

Statsvetare framhåller att det finns olika styrningssätt till exempel mjuk och hård 

implementering. Socialtjänstens verksamheter brukar tendera mot den mjukare 

implementeringen eftersom lagen ofta lämnar stor handlingsutrymme åt hur reformen ska 

utföras. Mjuka implementeringar är dock svåröverskådliga utifrån ett styrningsperspektiv 

(SOU:2006:5). I implementeringen till Lex Sarah har regeringen utgått från en mjuk 

implementering där regeringen förlagt på varje verksamhet inom socialtjänsten som omfattas 

av Lex Sarah att tillämpa rutiner för hur arbetet med Lex Sarah ska fortlöpa. Socialstyrelsen 

som tillsynsmyndighet har ett ansvar att utreda och samla kunskap om de anmälningar som 

inkommer för att öka den nationella förståelsen av hur man ska jobba med Lex Sarah som 

kvalitetsverktyg (prop. 2009:10/131). Socialstyrelsen är beroende av att anmälningar kommer 

in för att kunna arbeta anmälningar och då är det av vikt att anmälningar kommer in så att 

kunskapen och lärdommar kan användas i fler verksamheten än där bristen skedde. För att 

detta ska kunna vara möjligt måste kunskapen om Lex Sarah vara förankrat hos cheferna som 

är Lipskys (1980) gräsrotsbyråkrater i det här fallet. Målen med lagändringen var entydig. 

Syftet är att öka kunskapen och arbeta mer med Lex Sarah utifrån ett kvalitetsverktyg det har 

dock inte angetts hur det ska gå tillväga(prop.2009:10/131). Detta skapar ett 

handlingsutrymme för varje verksamhet och ansvarig chef att skapa sin egen förståelse och 

tolka lagens syfte och välja ett sätt för att gå vidare med arbetet För att ändra arbetssättet med 

Lex Sarah måste grästrotsbyråkraterna få en vägledning i hur man ska arbeta vidare utan att 

vägledningen blir för topp-styrt och försvårar lagstiftningens tillämpning då den ska gälla 

inom socialtjänstens alla verksamheter, som kan vara olika i sin karaktär. 
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Verksamhetschefer 
Informanterna för denna studie är verksamhetschefer. Med verksamhetschef menas att de har 

ansvar för hela sin verksamhet även den hälsosjukvård som verksamheten bedriver. 

Socialtjänstlagen(SFS, 2001:453) är en ramlag som dikterar chefernas arbete. Den avgör vad 

utföraren ska och får utföra enligt biståndsbeslut. Lagen reglerar också verksamhetens 

kvalitetsarbete, anmälningsskyldighet och den enskildes rättighet att tillförsäkras skälig 

levnadsnivå och rättighet att få god omvårdnad.  Verksamhetschefen ansvar och arbete har 

genomgått stora förändringar. Karlsson(2006) återger Rombach resonemang i sin studie. 

Enligt Rombach är målen i offentlig sektor ofta övergripande och otydliga när det gäller 

verksamheten men detaljstyrande när det handlar om till exempel budget.  

Det vaga styrelsemodellen kontra det detaljstyrande arbettsättet konkurrerar med varandra och 

skapar situationer där flera regelverk ska följas samtidigt. Lagstiftarna lämnar de politiska 

intentionerna att implementeras på lokalnivå vilket innebär att det är den kommunala chefen 

som måste implementera politiken i praktiken. Utan en tydlig arbetsmetod och med ett flertal 

övergripande regelverk att ta i beaktning. Detta skapar i praktiken att den kommunala chefen 

ofta måste prioritera i sina uppgifter (a.a).  

Siverbo (2007) har utvecklat ett analyssystem för att förklara fenomenet hur individer och 

grupper påverkas av handlingsutrymme. Och hur de på olika sätt skaffar sig ett utrymme att 

agera inom organisationer. Siverbo delar upp informella regler i metaregler som anses vara 

strakt institutionaliserade och subregler som är svagt institutionaliserade. 

Organisationsmedlemmarna styrs främst av metareglerna.  

Modellen är uppbyggd på att formella och informella regler kan vara konkurrerande och 

skapa ett motstånd i verksamheter vilket medför att det är svårare att driva igenom 

förändringar. Vidare menar Siverbo att konkurrerande metaregler kan skapa irrationalitet 

inom organisationen. Konkurrerande metareglerna som den kommunala chefen kan ställas för 

när det gäller Lex Sarah är att bedriva god omvårdnad och avröja risken för missförhållande 

utan att få definierat till sig vad ett missförhållande eller god omvårdnad innebär i praktiken. 

Detta kan medföra irrationalitet i verksamheten. 

Irrationalitet är i det här sammanhanget är starkt kopplat till organisationer och innebär inte 

nödvändigtvis att irrationaliteten skulle ses som irrationellt sett ur ett individperspektiv. Att 

det finns irrationalitet inom organisationen kan medföra att kan uppstå konflikter mellan 

beslut och genomförande. Siverbo (2007) har identifierat fyra sätt som organisationer hanterar 

detta på. Dessa är löskoppling, frånkoppling, bortkoppling och frikoppling. Löskoppling 

innebär att man i vissa situationer kan välja mellan två informella regler. Detta skapar 

handlingsutrymme för aktörer inom organisationer. Frånkoppling syftar till att beslut 

frånkopplas från genomförande när beslutet till exempel fattas högt upp i beslutskedjan utan 

att förankras hos de som ska genomförande själva arbetet. När regeringen lägger 

implementationen av Lex Sarah hos lokala verksamheter utan att jobba fram en metod sker 

det en frånkoppling där regeringen låter enskilda chefer tolka intentionerna med lagändringen. 

Bortkoppling har sin grund i att medlemmarna i organisationen kan ha ofullständiga 

kunskaper om de formella reglernas effekter. Det kan röra sig om vad som händer i en 



11 
 

verksamhet om man till exempel inte känner till sin rapporteringsskyldighet. Frikoppling 

berör när beslutsfattarna och övriga medlemmar i organisationen inte delar samma informella 

regler. Om till exempel verksamhetschef inte delar samma syn som sina anställda om vad som 

är kvalitet eller hur man bedriver omvårdnad kan brister eller irrationalitet uppstå inom ramen 

för organisationens arbete. 

Disposition 
Den fortsatta texten är disponerad så att det först redovisas en introduktion till ämnet i där 

lagen, propositionen och centrala begrepp för studien redovisas i bakgrunden följd av 

problemområdet och studiens syfte. Därefter följer en redovisning av teoretisk referensram. 

Vidare beskrivs studiens metod åtföljt av resultatredovisning. Texten avslutas med diskussion 

av resultat och metod. 

Tidigare forskning 

Nedan kommer jag att redovisa för tidigare forskningen inom ämnet för studien.  Jag har 

använt mig av sökmotorn Primo Central och Google Scholar. Jag har sökt på artiklar för att få 

en uppfattning av kunskapsluckorna inom området för föreliggande studie. Avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och rapporter utifrån följande nyckelord har sökts: elderly abuse, 

implementation of social policies, och Lex Sarah. När det gäller vetenskapliga artiklar har jag 

avgränsat mig till artiklar som är skrivna på engelska och svenska under åren 2005 och 

framåt.  

Enligt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter SOFS2008:11 åläggs varje länsstyrelse att 

utöva tillsyn över hur kommunerna tillämpar gällande lagstiftning i socialtjänsten. Som en del 

av det uppdraget publicerade Gävleborgs länsstyrelse (2008) en rapport som bygger på 

kommunernas redovisning av antalet Lex Sarah anmälningar samt en översyn och 

kunskapsinventering av nämndernas skyldighet att informera personalen om 

anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah. Rapporten innefattar både SoL och LSS-personal. I 

rapporten framkom det att 95% av personalen kände till anmälningsskyldigheten om allvarliga 

missförhållanden men det finns brister i kunskaper om vad som ska anmälas enligt Lex Sarah. 

I rapporten intervjuades 205 omvårdnadspersonal. Av de intervjuade kände majoriteten till Lex 

Sarah. Ungefär hälften av de tillfrågade kunde avgöra skillnaden mellan Lex Sarah och Lex 

Maria men ungefär lika många uppgav att de fått information om Lex Sarah men att man inte 

var helt säker på vad en Lex Sarah skulle innebära för verksamheten i praktiken. 

I artikeln To report or not report? Attitudes held by Norwegian nursing home staff on 

reporting inadequate care carried out by colleagues av Malmedal, Hammervold och Saveman 

framkom det att sannolikheten att omvårdnadspersonal i Norge anmälde missförhållanden 

inom omsorgen berodde på olika faktorer liksom utbildning, ålder och arbetslivserfarenhet. I 

Norge har omvårdnadspersonal liksom i Sverige ett ansvar att anmäla missförhållanden enligt 

lag. Studiens resultat var den att ju högre utbildning och arbetslivserfarenhet, desto troligare 

var det att personalen skulle anmäla ett missförhållande som innefattade en kollega. Å ena 

sidan kan man se att personalen som inte anmälde. Inte ville göra det för att dels inte försätta 
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sig själva eller kollegor i en svår situation och dels för att man inte trodde att en anmälan skulle 

leda till någon egentligen förändring. Å andra sidan visade studien att personal som var 

utbildad och hade högre arbetslivserfarenhet såg anmälan som en möjlighet att förändra en 

situation där de uppfattade ett missförhållande. 

I Paynes, Berg och Byars artikel Attitudes About Sanctioning Elder Abuse Offenders Among 

Police Chiefs, Nursing home Employees, and Students diskuterar de olika grupper inom 

samhällets syn på sanktioner mot missförhållanden som drabbar äldre. I intervjustudien som 

omfattades poliser, studenter och omvårdnadspersonal som bedrev äldreomsorg. I studien 

visade att samtliga grupper hade olika syn på vad som är ett missförhållande och vilka 

sanktioner som bör följas efter ett missförhållande har ägt rum. Poliser tenderade oftare att 

vilja bestraffa missförhållande med juridiska åtgärder. Omvårdnadspersonal och studenter var 

mer inriktade till att vidta administrativa åtgärder och ville se att missförhållandet behandlades 

inom den egna verksamheten. Resultaten visade också att de olika grupperna uppfattade vad 

som var ett missförhållande olika samt vilket missförhållande som man ansåg vara grövst. 

Poliserna uppfattade rån som grövst där omvårdnadspersonal upplevde att dåligt bemötande 

och fysiskt våld var grövst. Studenterna var av samma åsikt som omvårdnadspersonalen. 

I Kjellbergs (2012) avhandling om Lex Sarah diskuterar hon enhetschefers och tjänstemäns 

arbete med Lex Sarah. Hennes avhandling Kjellberg menar att i hennes studie framkom det att 

råder en osäkerhet kring arbetet med Lex Sarah. Enhetscheferna som i de flesta fall är de som 

har utredningsansvaret. Inte visste i vilken utsträckning de bör utreda och inte heller kunde 

avgöra i samtliga fall om det var ett missförhållande av sådan karaktär att den bör skickas 

vidare till tillsynsmyndigheten. En av enhetscheferna upplevde att det kändes olustigt att vara 

den som själv utredde sin egen verksamhet och att lex Sarah kopplades med skuldkänslor och 

känslor av personliga misslyckanden. Cheferna uttryckte ett skuldbeläggande i form av att de 

kände att de borde ha vetat om missförhållandet. Trots att förarbeten till lagen vidhåller att 

man inte letar efter syndabockar uppfattade cheferna att det nästan alltid fanns en syndabock 

när det gäller en Lex Sarah-anmälan och särskilt om media blir inkopplat.  

Vidare redogjorde Kjellberg(2012) för att tjänstemän på Länsstyrelsen i Göteborg menade att 

på grund av att Lex Sarah genomgått ett antal revideringar så har gamla och nya rutiner funnits 

sida vid sida utan en klar förståelse eller vetskap om vad som gäller mer precist. Lex Sarah har 

i vissa fall också använt som arbetsmiljöverktyg där personal har vänt sig direkt till 

Socialstyrelsen dels för att man har en misstro mot den egna ledning och hanteringen av Lex 

Sarah men också för att man vill påvisa brister i arbetsmiljön och menar att det i längden också 

innebär en risk för den enskilde om personalen upplever sin arbetsmiljö som skadlig. I 

samtliga intervjuer som genomfördes framhölls Lex Sarah som ett kvalitetsverktyg men på 

vilket sätt eller hur kunskapen togs till vara framkom inte (a.a). Trots att Lex Sarah har funnits 

i över 10 år finns det fortfarande ingen gemensam användning eller kunskapsbank utifrån det 

arbetet och de erfarenheter som inkommit de senaste tio åren. Om man jämför olika 

Länsstyrelser kan man se att rapporteringen varierar mellan olika kommuner men hur 

länsstyrelserna och socialstyrelsen jobbar vidare med detta eller vad det egentligen beror på är 

inget som framkommit under studien (a.a).  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar att det inte är helt oproblematiskt att se Lex Sarah som ett 

kvalitetsverktyg. Att lagstiftningen reviderats ett antal gånger har ökat osäkerheten kring 

tillvägagångssättet i det praktiska arbetet med Lex Sarah. Bland annat framgår att chefer som 

ska göra anmälningar enligt Lex Sarah, kan uppleva osäkerhet kring vad som ska anmälas. 

Osäkerhet råder också kring när rapporteringsskyldighet gäller och hur utredningen ska göras 

vid anmälan. Detta är en utmaning för både den omsorgspersonal som ska rapportera 

missförhållanden, som för cheferna som ska leda arbetet kring missförhållanden, 

rapporteringen, dokumentationen och det fortsatta kvalitetsarbett kring Lex Sarah. 

Av tidigare forskningen framgår dock och som också överensstämmer med regeringens 

bedömningar, (SOU 2008; prop. 2009:10/131), att begreppen kvalitet och missförhållande 

måste definieras och förankras hos enhetschefer och omvårdnadschefer. Detta, för att Lex 

Sarah lättare kan användas som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Hur chefer 

beskriver sitt arbete med Lex Sarah och sitt ansvar att arbeta med lagen, påverkas av vad de 

har för kunskap om rapporteringsskyldigheten och om rådande lagstiftning. Cheferna kunskap 

ligger sedan till grund för den information och riktlinjer som de är skyldiga att ge till de 

anställda. Brister chefers kunskap om Lex Sarah, kan man inte förvänta sig att regler, rutiner 

och föreskrifter upprätthålls av de anställda. 

Problemställning 

Som framgår av tidigare forskning, är arbetet med missförhållanden inom Socialtjänsten ett 

oavbrutet ämne för kvalitetsarbete och innefattar både de enskildas skydd  och personalens 

skyldigheter. I de nya bestämmelserna och även i propositionen till förändringen utgår 

lagstiftarna från begrepp som kvalitet, kvalitetsverktyg och missförhållande. Detta är begrepp 

som används men har inte definierats. Avvikelser från kvalitén som anses utgöra en risk för 

ett missförhållande eller som innebär en påtaglig risk, ska dock rapporteras. Detta utgör ett 

problem för omsorgspersonalen, som ska ta ställning till konkreta risker för den enskilde 

(prop. 2009/10:131). 

Som nämnts, finns det ingen nationell utvärdering av hur Lex Sarah fungerar i praktiken 

(prop. 2009/10:131). Det saknas gemensam statistisk på nationell nivå och Socialstyrelsens 

rapport Vård och Omsorg om äldre (2008), visar att länsstyrelsernas uppföljningar av Lex 

Sarah-anmälningar om allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen påvisar stora 

skillnader. Rapporten visar att kunskapen om Lex Sarah bland omsorgspersonal och chefer 

ökat, dock saknas det kunskap om lagstiftningens innehåll och även bristande kunskap om 

rutiner kring anmälningsförfarande (Gävleborgs länsstyrelse 2008). Även när kunskapen ökar 

om lagstiftningen kvarstår osäkerhet kring själva anmälan och rutiner för arbetet.  

Syfte och Frågeställning 
Studiens syfte är att beskriva och analysera kommunala enhetschefers erfarenhet av sitt 

uppdrag och ansvar relaterat till Lex Sarah. 

Specifik fråga: 
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 Hur beskriver kommunala enhetschefer i affärsområdet Hemvård Lex Sarah och sitt 

uppdrag och ansvar för att arbeta efter lagens krav utifrån de nya bestämmelserna som 

började gälla 1 juli 2011?  

Metod 

Design 
I denna studie används en kvalitativ design. Data har samlats genom halvstrukturella 

intervjuer med fem verksamhetschefer inom kommunal hemtjänst, växelvård/kortidsplats och 

dagverksamhet inom kommunal regi och som infaller under socialtjänsten och datan har 

analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Kvale&Brinkmann(2009) beskriver 

innehållsanalys som en teknik för kvantitativ beskrivning av det manifesta innehållet i 

kommunikationen. Analysen bygger således på att identifiera meningsbärande enheter som 

kodas och sedan sorteras in i kategorier, vilket har tillämpats vid analysen i denna studie. 

Inget material får innefattas av två kategorier. Analysen kan utföras med en induktiv eller 

deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att man öppet analyserar texten utan att utgå 

en tidigare förutbestämd mall (Graneheim&Lundman 2004).  

Denna studie har utförts med en induktiv ansats då kunskapen om hur enhetschefer beskriver 

sitt arbete med Lex Sarah är begränsad. Innehållsanalys kan utföras på det latenta och det 

manifesta. Det latenta är det som är dolt i datamaterialet och det manifesta det som förmedlas 

av själva texten. I denna studie har enbart det manifesta innehållet analyserats på grund av att 

det latenta skulle implicera en tolkning av vad informanterna kan ha menat med sina 

uttalanden, vilket inte är avsikten för denna studie. Datamaterialet som ligger till grund för 

studien är alltså de transkriberade intervjuerna. Kvale &Brinkmann (2009) menar att 

transkribera en intervju innebär i sig en tolkning. För att få en ökad förståelse för vad kunskap 

innebär har jag utgått från att all kunskap är färgad av konstruktioner. Schütz (2002) återger 

Whiteheads syn på att all vår kunskap om världen innefattar konstruktioner. Det vill säga att 

kunskaper är konstruerade. Enligt Schütz finns det ingen ren eller enkel fakta då all fakta från 

början är tolkad ur och i en kontext av våra medvetandeaktiviteter. (Schütz 2002).  

Tillvägagångssätt 
I studien har fem halvstrukturella intervjuer med fem verksamhetschefer inom ett och samma 

ledningssystem vid en stor kommun i Mellansverige, genomförts. Intervjupersonerna i den här 

studien är kommunala verksamhetschefer som bedriver hemvård dag och natt, 

växelvård/kortidsvård och dagverksamhet enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). 

Kontakt togs med informanterna personligen efter att ha fått information om deras 

kontaktuppgifter via kommunväxeln. Jag berättade kort om studiens syfte och skickade sedan 

ett missivbrev (bilaga 1) med information om studien. Samtliga tillfrågade var positiva till 

medverkande i studien.  

Tre av intervjuerna hölls i informanternas kontor och två i konferensrum på arbetsplatsen. 

Intervjuerna spelades in med en applikation i mobilen. Intervjuerna har därefter transkriberats 

så ordagrant som möjligt och genererade 50 sidor av transkriberat material med 1,5 
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radavstånd i Times New Roman storlek 12. Innan genomförande av intervjuerna skickades ett 

missivbrev ut där intervjupersonerna fick ta del av studiets syfte och problemställning samt ett 

samtycke inhämtades. Lika mycket tid avsattes till varje intervju och de varierade i längd från 

37:30 minuter till en timme i tid. 

Urval 
Inklusionskriterierna vid urval av informanter var att: (i) informanterna ska arbeta som 

kommunala chefer inom en verksamhet som bedriver hemvård. (ii) att verksamheten 

innefattas av Lex Sarah-bestämmelsen. 

Hemvård definierar jag som de insatser man kan beviljas i sitt hem enligt 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen(SFS, 2001:453). På grund av tidsbrist och studiens omfattning, valdes 

informanter inom samma kommun och ledningssystem. Ledningsgruppen består av 13 chefer 

inklusive en affärsområdeschef. För att undersöka de olika verksamheterna inom samma 

ledningsgrupp tillfrågades chefen för växelvård/kortidsplatsvård och chefen för 

dagverksamheterna om en intervju. Kvale&Brinkmann (2009) nämner den typen av urval som 

ett strategiskt urval då informanterna inkluderats utifrån sina specifika verksamheter. I övrigt 

hade jag ett randomiserat urval där det ingick nio chefer med ansvar för elva 

hemtjänstområden där jag lottade ut tre chefer.  

Samtliga informanter hade arbetat som verksamhetschefer inom kommunal regi mellan tre 

och tio år. Den som varit chef för sin verksamhet längst, hade varit chef sedan fyra år tillbaka 

och den som hade jobbat minst tid, hade varit chef i sju månader. Cheferna har olika 

utbildningar i grunden, såsom, sjukgymnastutbildning, ingenjörsutbildning och 

socialomsorgsporgrammet samt en av dem har genomgått ett antal ledarskapsutbildningar. 

Den kvalitativa intervjun  
Data har samlats genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer (bilaga 3). Syftet med val av 

halvstrukturerade intervjuer var att belysa de nya bestämmelsernas beskrivning enligt 

cheferna. För att besvara den frågan är kvalitativa intervjuer det mest lämpade 

tillvägagångssättet enligt Denscombe (2009). Den halvstrukturerade intervjun innebär att 

samma frågor ställs till alla intervjuade och för att säkerställa att likvärdiga ämnen tas upp 

leds intervjupersonen vidare med följdfrågor om intervjupersonen inte själv tar upp ämnet i 

svaret. Detta var viktigt för i det senare skedet kunna jämföra intervjuerna med varandra i 

analysen. Ungefär lika mycket tid avsattes till varje intervju och uppgick till höst en timme. 

Frågorna var trots den halvstrukturella formen, av öppen karaktär och formulerades för att 

uppmuntra informanten till längre svar och inte ledande. Fördelen med halvstrukturerade 

intervjuer är att metoden tillåter upptäckande av teman och intressanta företeelser i samtalet 

men är ändå strukturerad i den bemärkelsen att vissa frågor och teman kommer att tas upp 

under samtliga intervjuer. Kvale&Brinkmann (2009) tar upp frågan att intervjua ”eliter” det 

innebär personer i en maktposition som är vana att prata om vissa ämnen och kan ha vissa 

samtalsspår. Eliterna kan vara komplexa intervjupersoner då de inte är ”naiva subjekt” som 

enbart kommer att besvara frågorna och låta sig ledas utan kan ha en förståelse och kunskap 

om ämnet som gör det svårt för intervjuaren att leda intervjun. Av den här anledningen är 

urvalet av informanter i denna studie att betrakta som en elit. Cheferna själva kanske inte 
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uppfattar sig som ”eliter” men har erfarenheter och särskilda kunskaper om ämnet, här om sitt 

arbete och ansvar med ämnet Lex Sarah. Genom förberedelser och ha en gedigen kunskap om 

ämnet och syftet med intervjustudien kan makt-asymmetrin mellan intervjuare- 

intervjupersonen, student och verksamhetschef reduceras i viss mån.  

Transkribering 
I analysen av datamaterialet har utgått från transkriberingarna av intervjuerna. 

Kvale&Brinkmann (2009) menar att det inte finns någon generell kod eller metod av hur 

transkriberingen bör gå till väga. Jag har transkriberat intervjuerna till text så ordagrant som 

möjligt. Syftet med transkriberingen var att försöka återge innehållet i samtalet istället för att 

fokusera på pauser, upprepningar och skratt, då studien inte är en språkanalys. 

Kvale&Brinkmann (2009) varnar för att se sin transkribering som en sluten dokument där 

forskaren inte tar hänsyn till det interaktiva och medskapande rollen som forskaren har i en 

intervju. Att transkribera en intervju är en form av översättning från ett samtal mellan två 

människor till att bli ett textdokument, i vilket man ska skapa en förståelse av samtalet utan att 

ta hänsyn till viktiga aspekter av samtalet som kroppshållning, ton, humor, ironi. Ödman 

(2007) menar att översättning bygger på tolkning och är tolkning. Detta kan inte utföras 

mekaniskt. För att kunna översätta helheten måste man förstå den helheten inom vilken den 

befinner sig i.   

Analys av datamaterialet 
Jag gjorde en induktiv innehållsanalys mellan intervjuerna vilket möjliggjordes av att jag har 

vissa strukturerade frågor. Vidare har jag gjort analys av tolkningen av beskrivningen av 

begreppen liksom kvalitet, missförhållande som jag anser vara centrala för min studie. 

Syftet med analysen är att avlocka datamateriealet dess olika kvaliteter, kunna tematisera och 

gruppera delarna (Ruth 1991). Datamaterialet har transkriberats, bearbetats och analyserats 

utifrån teman. Tematiseringen genomfördes för att härleda från teorin till mitt syfte. 

Materialet tematiserades som ett hjälpmedel för att finna aspekter i mitt material som besvarar 

min frågeställning. Jag har läst materialet i sin helhet och sedan har jag läst intervjuerna 

utifrån de teman som jag har uppmärksammat tidigare för att hitta en förståelse utifrån de 

teman och svaret har grupperats och strukturerats. När jag har analyserat materialet har jag 

ställt mig frågor som vilka frågor har tidigare besvarats av tidigare forskning, i vilken mån är 

svaren konsistenta genom hela intervjun, hur beskriver intervjupersonen problemställningen.  

Analysen syftar till att skapa en förståelig helhet och forskaren ska söka att förstå den 

kontinuerliga och interaktiva växlingen mellan delar och helhet och förstå kärnan i materialet. 

Syftet med analysen är att utifrån koderna skapa en ny förståelse och svara på min 

frågeställning. En analys är en tolkning av en intervju och kräver att forskaren ifrågasätter 

sina egna tolkningar (Kvale&Brinkmann 2009). 

Etiska betänkanden kring intervjun som verktyg 
Genom intervjun interagerar intervjuaren med informanterna. I och med interaktionen 

aktualiseras de etiska aspekterna av forskning. Varje forskare måste beakta och förhålla sig 

till fyra etiska riktlinjer. Dessa är informationskravet,samtyckeskravet,konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet enligt vetenskapsrådets  forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning  (2011).  

Informationskravet innebär att man informerar sina informanter om syftet med studien. 

Vilken deras roll är i studien och hur den är upplagd. Samt hur informationen kommer att 

användas och hanteras(a.a). Innan studien påbörjades skickades ett missivbrev ut med 

information om studien. Informanterna fick även muntlig information via telefonsamtal innan 

studiens början och fick möjlighet att ställa frågor om studien innan den påbörjades.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien ska ge sitt samtycke till att medverka i 

studien. Information om att medverkande i studien är frivilligt, och kan avbrytas utan vidare 

förklaring har även getts(a.a). Samtyckesblankett (Bilaga 2) skickades ut tillsammans med 

missivbrevet. Samtyckesblanketten har undertecknats av samtliga informanter.  

Konfidentielitetskravet innebär att medverkande i studien ska ges på ett konfidentiellt 

sätt(a.a). I studien kunde inte informanterna garanterats anonymitet eftersom vissa innehar 

tjänster som gör de unika i kommunen. Men all datamaterial som använts är konfidentiellt på 

det viset att inga direkta citat har använts där platser eller verksamheter har skrivits ut. All 

material har förvarats på ett sätt som enbart varit tillgängligt för den som genomfört studien.  

Nyttjandekrave  innebär att inget material kommer att användas i något annat syfte än det som 

har angetts i missivbrevet som studiets syfte (a.a). All material kommer att försöras när 

studien är godkänd. Möjligheten att läsa studien kommer att finnas för den informant som är 

intresserad. 

Resultat 

Följande resultatredovisning av analysen är svar på studiens syfte; att beskriva och analysera 

kommunala enhetschefers erfarenhet av sitt uppdrag och ansvar relaterat till Lex Sarah. 

Resultaten är ordnat i fem kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna och 

underkategorierna presenteras i nedanstående tabell 1. I resultatet kommer datamaterialet att 

presenteras utifrån kategorierna och underkategorierna kommer att presenteras löpande i 

texten. 

Tabell 1. Sammanfattning av studiens resultat i kategorier och underkategorier avseende 

erfarenheter och ansvar relaterat till Lex Sarah. 

Tolkning Kategorier Underkategorier 

Enhetschefernas 
ansvar relaterat 
till lex Sarah 

Att ansvara för 
Informationsskyldigheten 
enligt 14 kap 3§ SOL 

Introducera kvalitetsarbetet förpersonal 
 

Att ansvara för kvalitet Beskriva kvalitet i verksamheten 

Att ansvara för 
rapporteringsskyldigheten 
i verksamheten  

Hantering av rapporteringssystem 
 

 Inhämta kunskap från avvikelser 

Att ansvara för  Beskriva missförhållanden 
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missförhållanden  

Dokumentera  missförhållanden  

Att ansvara för att arbeta 
utifrån lagstiftningen  

Uppdatera kvalitetsarbetet kontinuerligt  

 

Resultaten presenteras i löpande text nedan och styrks med citat från de transkriberade 

intervjuerna.  

Att ansvara för informationsskyldighet enligt 14 kap 3§ SoL 
Av analysen framgår att uppgiften att informera enligt 14 kap 13§ SoL (SFS,2001:453) 

delegeras av cheferna till driftledaren i verksamheten eller till personalen som bedriver 

introduktionen när en ny medarbetare eller timvikarie påbörjar sin anställning. Cheferna 

närvarar inte själva vid informationstillfället och kan därför inte säkerställa att personalen 

informerar rätt. De litar på sin personal och ser på information om rapporteringsskyldigheten 

enligt Lex Sarah som en uppgift som utan tvekan tas upp under introduktionen men kan inte 

säkerställas att det faktiskt hade skett. Detta framgår av följande två separata citat: 

 När de börjar får de då introduktionen och sen hoppas jag att personalen tar upp det 

också. Men det är inget jag vet säkert att de gör.  

 Då träffar vi de här personerna och då informerar vi om att man är skyldig att anmäla 

och vi talar också om blanketten, var den finns. Rutinen.  

Även i de fall att chefen inte litar helt på personalens kompetens anser chefen inte att det finns 

en möjlighet att personligen ansvara för personalens introduktion då flödet av personal är 

stort. Personalen har själv ett stort ansvar att söka fram information och även hjälpa andra 

medarbetare med information i det fall att någon upplever osäkerhet kring t.ex Lex Sarah. 

Detta framgår av följande citat: 

 Alla kan inte introducera. Så är det. Men jag litar på att man hjälps åt om man vet att 

den andre missat något i introduktionen. Sen finns ju pärmarna framme(rutinpärmen). 

Som man kan bläddra i om man undrar något. 

Att ansvara för kvalitet 
Informanterna har ett kvalitetsledningssystem som är ledningsgruppens gemensamma 

riktlinjer, lagar, regler och rutiner som ledningsgruppen jobbar utefter. Den övergripande 

definitionen för kvalitet enligt analysen är att kunden är nöjd med de insatser som utförs och 

att verksamheten lever upp till de kontroller från till exempel uppdragskontoret. Mål och 

åtagande som verksamheten har som uppdrag. Utifrån datamaterialet så framkom det att 

cheferna ser kvalitetsledningssystemet som ett sätt att säkerställa och upprätthålla en 

gemensam bild på vad deras ledningsgrupp anser vara kvalitet. Kvalitet arbetar cheferna med 

inom organisationen genom att skriva en så kallad Tertialrapport, en rapport som skickas till 

uppdragsgivaren, kommunens myndighetssisa, varje tertial. Tertialen beskrivs i datamaterialet 

som en del av kvalitetsarbetet. I tertialen ska cheferna ange hur många avvikelser 

verksamheten har haft och om det förekommit några anmälningar enligt Lex Sarah eller Lex 
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Maria. Hur bemanningen i verksamheten sedan förra tertialrapporten. Hur många ordinarie 

personal respektive vikarier som finns i verksamheten och hur många av dessa som har 

relevant utbildning. Tertialrapporten använder cheferna som en möjlighet att få en överblick 

över sin verksamhet. Tertialrapporten består av standardiserade frågor som inte är anpassade 

efter de olika verksamheterna och det upplever cheferna som en brist. Informanterna beskriver 

sitt ansvar att arbeta med kvalitet som ständigt pågående och bestod av olika arbetsuppgifter 

på olika nivåer. Cheferna arbetar med personalen genom arbetsplatsträffar, planeringsdagar 

och övriga utvecklingsmöten. Organisationen erbjuder även kompetenshöjning genom 

validering för att få examen som undersköterska. Kvalitet är också de rapporter och tillsyner 

som man lämnar till uppdragsgivaren i form av tertialen samt att bedriva en kvalitet som är 

tilltalande för kunden. Detta belyses med följande tre citat: 

Den kommer alltså var fjärde, alltså det är statistik kan man säga. Antal avikelser, 

alla möjliga olika avvikelser, utebliven insats, lex sarah, lex maria, hur många 

timvikarier har vi haft, hur många kunder har vi, hur många har en kontaktman sånt. 

Jag tycker det är kvalitet när de följer de rutiner som vi har fastställt eller som vår 

organisation XX har fasställt, för du vet, alla gör olika. 

Kvalitet är något som en anhörig kan tycka, sen kan medarbetaren tycka att kvalitet är 

en sak sen kan naturligtvis kunden tycka en annan”  

Att ansvara för rapporteringskyldigheten i verksamheten 
Verksamheterna har ett gemensamt rapporteringshanteringssystem där personalen har eget 

ansvar att fylla i rapporteringsblanketterna som kallas för avvikelseblanketter. Chefen har ett 

ansvar att gå utreda avvikelserna. Blanketten är utformad för att rapportera händelser och är 

samma blankett för avvikelser enligt hälsosjukvårdslagen (SFS,1982:763) som innefattar fall, 

utebliven dos och andra avvikelser, och avvikelser enligt socialtjänstlagen (SFS,2001:543). 

Varje avvikelse utreds av verksamhetschefen. Utredningen sker på olika vis men verkar i 

samtliga fall innefatta att chefen samtalar med kunden, med berörd personal och återkopplar 

på olika sätt. Cheferna återkopplar delvis direkt till personalen i grupp och på enskild nivå. 

Avvikelserna och klagomål är i regel chefernas möjlighet att ta reda på vad som brister i 

verksamheten. 

I datamaterialet framkom delad syn på rapporteringssystemet. Det är viktigt att rapportera och 

informanterna uppmuntrade personalen att rapportera det mesta. Hellre att rapportera för 

mycket än för lite. Rapporteringen ansågs av vissa informanter vara ett sätt att 

uppmärksamma händelser i verksamheten och inte individer som hade gjort misstag. Chefen 

uppmuntrade personalen att anmäla och inga sanktioner påföljde för den medarbetaren som 

föranlett anmälan. Cheferna lyfte avvikelserna till att vara en del kvalitetsarbetet inte ett 

verktyg för att hitta syndabockar. Detta belyses med följande två separata citat: 

Allt det som inte sker enligt det vi har planerat egentligen är en avvikelse som ska 

rapporteras. Och jag, jag får mycket avvikelser. Så de är inte rädda för det här. De 

pratar. De är trygga i att jag blir inte halshuggen” 
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Vi pratar mycket om det på arbetsplatsträffarna att man rapporterar händelser inte 

kollegan. Visst kan det hända att man tvekar och inte vill skriva en avvikelse på en 

kollega men då måste man lyfta det och tänka på verksamheten.  

Vid klagomål som inkommer via till exempel telefonsamtal från kunder eller anhöriga brukar 

personalen inte skriva avvikelserapporter. Av analysen framgick det att cheferna delade synen 

att det är svårt att rapportera allting som hände under en arbetsdag. Det presenteras nedan i två 

citat: 

Det kan ringa 70 gånger på en dag om småsaker som vi justerar direkt och det är mer 

en kommunikation och jag kan ärligt säga att det är en svår gränsdragning” 

Man kan inte skriva ned varenda liten sak som är olämplig eller mindre lämpande 

under en arbetsdag. Det skulle bli ohållbart” 

I materialet beskrevs återkoppling till personalen på avvikelser på olika sätt. Cheferna gör en 

skillnad mellan lokala avvikelser liksom bristande planering och mer generella avvikelser som 

cheferna använder som lärdommar på arbetsplatsträffar att samtala kring. Lärdomarna som 

cheferna kom fram till dokumenterades inte utan tas upp löpande under olika 

utvecklingsmöten som arbetsplatsträff och planeringsdagar. Vid allvarliga avvikelser eller 

upprepade avvikelser pratar chefen med berörd personal och kund om vad har hänt. 

Återkopplingen är en viktig del av kvalitetsarbetet för det är en möjlighet att rätta upp brister i 

verksamheten. Vid varje avvikelse finns ändå ett individperspektiv som är svår att bortse 

ifrån. Det beskrevs på följande sätt: 

Bakom varje avvikelse finns det en människa. Återkoppling idag går direkt till den som 

det berör. Och i den gruppen jag har nu har det varit ganska framgångsrikt och vi har 

fått ned antalet avvikelser och folk får ett annat personligt ansvar för sina avvikelser. 

Att ansvara för missförhållanden 
Ansvaret för missförhållande inom ramen för verksamheten belyses på olika sätt av cheferna. 

I datamaterialet nämndes faktorer som dokumentation, engagemang, kunskapsbrist och 

bemötande som riskfaktorer för vad som kan föranleda ett missförhållande. Utifrån det som 

framkom av datamaterialet har inte cheferna aktivt arbetat med personalen för att beskriva ett 

missförhålland. Inte heller hur personalen ska jobba för att undvika ett missförhållande inom 

ramen för verksamheten. Gemensamt för intervjusvaren är att cheferna inte anser att 

skillnaden mellan allvarligt missförhållande och ett missförhållande är särskilt stort. Detta 

styrks i följande citat: 

 Jag tycker ett missförhållande är ett missförhållande. Det tycker jag, vet inte om kan 

värdera det riktigt så. Allvarligt är det när en person kommer till skada. 

Ett missförhållande i verksamheten föranleder dock inte alltid en Lex Sarah anmälan eftersom 

cheferna definierade Lex Sarah som en anmälan som görs vid allvarliga missförhållanden. 

Som framgår nedan av tre separata citat: 
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Lex Sarah det innebär att alla som arbetar här. Både elev och sköterskor, ska, är 

alltså skyldiga att anmäla om de uppdagar eller ser att det har skett något allvarligt 

missförhållande. 

Det är ju nån person som upplever att nån person att någon kund inte får god 

omvårdnad. Allvarliga missförhållanden. Det är ju lex Sarah. 

Lex Sarah handlar om när det är då allvarliga missförhållande…dels är vård 

respektive vanvård så att säga. Kunderna ska få den vård och omsorg som de har rätt 

till att få och då gäller det att utföra det. Sen är det naturligtvis också såna här saker 

som övergrepp av olika slag. 

I de fall där cheferna har gjort en Lex Sarah har den gjorts i samråd med kvalitets-och-

utvecklingschefen. Kvalitetschefen är den som avgör om en anmälan faller inom Lex Sarah 

eller inte och även om chefen skriver en Lex Sarah kan den omskrivas av kvalitetschefen till 

en avvikelse av allvarligare art. Detta anges i följande två separata citat: : 

Skickade den(Lex Sarah anmälan) till min chef och jag vet inte om det var han eller 

om det var kvalitetschefen som gick vidare med det. Han fick den iaf och sen har jag 

frågat om det men sen har jag inte hört något mer om det, för de ska väl ta ställning 

till om det är en allvarlig avvikelse. 

Jag kan göra en lex Sarah själv men jag avgör inte om det är en lex Sarah utan då 

måste jag skicka det till vår kvalitetschef. 

I datamaterialet framkom det tre händelser som föranledde att cheferna gjort en anmälan 

enligt Lex Sarah. Anmälan enligt Lex Sarah gjordes efter en avvikelse där en kund hade blivit 

kvarsittande på toaletten i en halvtimme utan att få hjälp. Chefen anmälde enligt Lex Sarah 

för att hon fann att personalen hade brustit i omsorgen. Dels för att de hade glömt kunden på 

toaletten och för att man inte hade säkerställt att personen hade allt hon behövde och kunden 

frös. Chefen beskrev sin Lex Sarah-anmälan på följande viss: 

 Jag gick mycket på kundens upplevelse. Personalen hade reagerat också på att hon 

hade glömts bort och det gjorde de genom avvikelse. Men sen var det ju hennes 

upplevelse att hon hade blivit sittandes och att hon hade frusit. 

I ett annat ärende hade chefen kommit tillbaka efter semestern och funnit en händelse i en 

avvikelserapport som hon fann vara av allvarligare art. Då hade fyra veckor gått och 

semestervikarien hade slutat. Chefen beskrev händelsen på följande vis: 

Då ringde jag XX (kvalitetschefen) och berättade det här låg på mitt skrivbord hur ska 

jag gå vidare. Det borde vara åtgärdat för fyra veckor sen liksom. Och då fick jag 

göra en utredning så gott jag kunde efter de här 4 veckorna. För då hade personalen 

slutat, sommarvikarie, så den gången gjorde jag så gott jag kunde med utredningen 

och skicka till XX och hon fattade beslutet att inte gå vidare. Det kan ha hängt ihop 

med att det hade gått så långt tid. 
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Det grövsta fallet som föranlett en Lex Sarah- anmälan var efter att en personal hade spottat 

en kund i ansiktet. Fallet utreddes och personalen blev omplacerad samt att personalgruppen 

fick samtal och utbildning i bemötande av dementa personer. Den berörda chefen beskrev det 

som: 

 Inget hände i princip. Det blev lite samtal om händelsen. Och den berörda 

medarbetaren blev omplacerad. Där kom jag undan. Hon blev omplacerad. 

Anställningslagarna är så starka. Man kan inte sparka någon. 

Av datamaterialet framgår det att Lex Sarah är ett kvalitetsverktyg. Dock konkretiserades inte 

hur cheferna använder sig av Lex Sarah som kvalitetsverktyg och på vilket sätt det dras 

lärdommar av de erfarenheterna som är relaterade till Lex Sarah. Hur Lex Sarah arbetades 

med som ett kvalitetsverktyg framkom inte heller mer än att det var ett kvalitetsverktyg då det 

är en anmälan som tas på stort allvar. Nedan följer ett citat som belyser detta: 

Vi ser det definitivt som ett kvalitetsverktyg som förbättrar. 

Även en annan bild av Lex Sarah framgick i materialet. Av hur en Lex Sarah påverkar en 

verksamhet. Även där cheferna försöker lyfta bort individperspektivet från anmälan återkom 

de ofta i sina resonemang till att man borde ha vetat bättre och att man förväntar sig mer från 

personalen och sig själv. Som det framgår av dessa två separata citat:  

 Det skadar inte bara verksamheten utan ansiktet utåt av kommunen som utförare 

överhuvudtaget 

 Det är tyngd i det. Det är att slå på stora trumman och det är ett stort steg att ta. 

Någonstans tänker man att man borde vetat och att personalen borde ha vetat bättre 

så att det inte kom till ett missförhållande. 

I datamaterialet beskrevs också att Lex Sarah kunde användas av både personal, anhöriga och 

kunder som ett hot om negativa påföljder. Vilket kan utläsas nedan:  

 Ibland ringer anhöriga och säger att de ska göra en Lex Sarah eller gå till tidningen. 

Vid ett tillfälle kom det avvikelse på avvikelse. Där det stod att de inte hann med 

besöket och tillslut måste man ju reagera när människor inte får den hjälpen de 

behöver. Har rätt till. Det var inte min personal men då förstod man, de skrev 

avvikelser och pratade Lex Sarah men egentligen var det en arbetsmiljöfråga. 

Att ansvara för att arbeta utifrån lagstiftningen 
Av datamaterialet framgår det att cheferna har en uppfattning av att ändringen i lagen 2011 

inte tillämpas de verksamheter som varit till grund för denna studie. Informanterna har olika 

uppfattningar om vad som egentligen har ändrats i lagen och hur den påverkar det fortsatta 

arbetet. Detta belyses med tre separata citat: 

Jag vet inte i min verksamhet. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Jag kommer inte 

på något. Nej, jag vet faktiskt inte. Vi jobbar på samma sätt. Vi jobbar, avvikelsen är 
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densamma, jag skickar vidare till samma person, kvalitetschefen, som fattar beslut om 

det är en Lex Sarah eller inte” 

Nej, inte som jag kan säga att ”det här” är nytt för min verksamhet” 

Nej, inte i min verksamhet. Visst vi har informerat om ändringen men jag kan inte 

peka på något. Nej” 

Sammanfattning av Resultat 
I verksamheterna arbetar personalen med Lex Sarah som en del av introduktionen när ny 

personal blir anställd som medarbetare. Introduktionen som nya medarbetare genomgår skötts 

främst av driftledare och annan personal. Cheferna är inte närvarande när driftledare eller 

annan personal introducerar rutiner, lagstiftning och skyldighete enligt Lex Sarah. Cheferna 

förlitar sig på att deras personal förmedlar väsentlig information till nya medarbetare. 

Avvikelserapporteringen inom verksamheten är något vedertaget och bearbetat enligt 

informanterna. Medarbetarna själva har ansvar för att dokumentera avvikelser. Cheferna 

utreder avvikelser genom att prata med berörd personal, kunden och kvalitetschef i det fall att 

avvikelsen var av större art. Det är även kvalitetschefen som chefen ringer till och diskuterar 

när det bör göras en anmälan enligt Lex Sarah utifrån inkomna avvikelser. Avvikelserna 

sammanställs och skickas varje tertial till deras uppdragskontor. 

 Avvikelserna är chefernas främsta redskap för att upptäcka fel och brister. Cheferna anser att 

rapporteringssystemet fungerade väl och att personalen inte drar sig från att anmäla. Cheferna 

har dock inte på ett genomarbetat sätt definierat för personalen vad som ska rapporteras och 

inte heller har cheferna definierat vad ett missförhållande är. Samtliga informanter har fått 

information om de nya tillämpningarna i lagstiftningen men ingen kan definiera på vilket sätt 

den ändringen ser ut, vad som föranledde den eller på vilket sätt den påverkar 

verksamheterna. Även om cheferna anser Lex Sarah är ett kvalitetsverktyg, anser cheferna att 

de hade begränsat kunskap om den och att i det fall det blev aktuellt med ett missförhållande 

är inte cheferna själva i avgörandet om det är en anmälan enligt Lex Sarah utan det steget 

pratades igenom med kvalitetschefen. Som framstår av analysen ha en avgörande roll i om det 

är en anmälan enligt Lex Sarah eller inte. 

Analys 
 Lipsky(1980) menade att utgången av politiska förändringar och implementeringen 

bestämdes av gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme i sitt jobb. Ju vagare politiska 

målformuleringar, desto högre handlingsutrymme för gräsrotsbyråkraten. I studien består 

gräsrotsbyråkraterna av cheferna. Som är de som bestämmer hur deras verksamhet ska jobba 

med Lex Sarah i det dagliga arbetet. Cheferna kan bestämma om Lex Sarah ska vara en 

prioriterad arbetsuppgift bland många andra eller sekundär. Handlingsutrymmet innebär att 

chefernas prioriteringar i sitt arbete kan antingen innebära att Lex Sarah är en prioriterad 

arbetsuppgift eller inte. Regeringens lösa implementeringsstil i frågan om arbetet med Lex 

Sarah har inneburit ett stort ansvar för verksamheterna att själva implementera och ansvara för 

arbetet med Lex Sarah. Handlingsutrymmet är menat att skapa flexibilitet men kan också 
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medföra att intentioner med lagen inte genomförs på grund av bristande kunskap om rådande 

lagstiftning hos dem som ska implementera dem. Socialstyrelsen (2012) rapport om god 

kvalitet inom omsorgen utgick från kvalitetskriterier som att personalen är kompetent, att man 

aktivt arbetar med kvalitén i verksamheten samt att den enskildes rättigheter tillgodoses.  

Lex Sarah är en lagstiftning som ålägger var och en av dem som är verksamma inom en 

verksamhet som innefattas av Lex Sarah att bedriva god omsorg. Det innebär att det åligger 

var och en att vara kompetent, arbeta med kvalitet samt att den enskildes rättigheter 

tillgodoses. Personalen har ansvaret på individnivå och cheferna har ansvaret på 

verksamhetsnivå. För att personalen ska kunna vara kompetent måste dessa få information om 

vad som är aktuellt när det gäller rutiner, föreskrifter och lag inom verksamheten. Denna 

informationsskyldighet ålägger lagen till cheferna men denna studie visar att cheferna har 

delegerat den här uppgiften till driftledare eller annan personal som sköter om introduktionen.  

Enligt Siverbo (2007) innebär detta i praktiken att en metaregel i form av lagen konkurrerrar 

med en subregel, ett introduktionssätt i verksamheterna som skapar en bortkoppling som 

innebär att den politiska intentionen inte utförs på grund av en rutin i verksamheterna och det 

beror på att lagen inte förankrats hos dem som ska implementera den. Där lagstiftarens 

intentioner med informationsskyldigheten om Lex Sarah uppfylls i det fall att den som 

introducerar har en bild av lagstiftningen som är sann. Men på grund av att den som 

introducerar i dagsläget, är en annan kollega. Har inte den personen egentligen på sitt ansvar 

att vara korrekt informerad om gällande lagstiftningen. Det har chefen för verksamheten. 

Tidigare studie visar att cheferna känner en osäkerhet kring rapporteringsskyldigheten enligt 

Lex Sarah. Och att även om kunskapen om lagstiftningen existens ökat, har inte kunskapen 

om lagstiftningen innehåll förankrats hos chefer och omvårdnadspersonal (Kjellberg 2012). 

Det som framgår av mitt resultat är att även om cheferna är medvetna om sitt ansvar att arbeta 

enligt Lex Sarah så vet de inte vad ansvaret består i. Detta underlättas av att de inte måste ta 

ställning om en anmälan ska göras eller inte själva utan gör det i samråd med kvalitetschefen. 

Malmedal, Hammervold och Saveman(ref rätt) studie om omvårdnadspersonalens benägenhet 

att anmäla missförhållanden inom den egna organisationen berodde på faktorer som 

erfarenhet och utbildning. De anställda som inte anmälde gjorde det inte på grund av att de 

var rädda för sanktioner formella eller informella inom den egna gruppen samt att man inte 

trodde att något skulle förändras av en anmälan. I enlighet med lagstiftningen och rådande 

kvalitetsföreskrifter(SOFS 2011:09) bör alla avvikelser i kvalitén rapporteras till närmast 

chef. I denna studie upplevde inte cheferna att personalen var rädda för att rapportera 

avvikelser eftersom avvikelserna i regel inte innebar några sanktioner, vilket kan vara av 

positivt eftersom en medarbetare inte behöver oroa sig för att anmäla en händelse rädd för en 

sanktion som missgynnar henne eller en medarbetare. Å andra sidan, kan bristen på 

konsekvenser också medföra att personalen inte anmäler eftersom personalen inte tror att 

situationen kommer att förändras.  

I materialet uppmärksammades att i en verksamhet lyckades chefen sänka antalet 

rapporteringar genom att personalen fick ett personligt ansvar för sina avvikelser och sina 

rapporteringar. Detta kan avskräcka personal som är rädd för sanktionen speciellt om det 
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föreligger otydligheter om vad som bör och inte bör rapporteras och är kontraproduktivt 

utifrån regeringens vilja att lyfta personperspektivet från avvikelser till ett systemperspektiv 

(2009/10:131) för att gynna kvalitetsarbetet.  

Chefernas ansvar för att arbeta med missförhållande handlar om att undanröja påtagliga hot 

för missförhållanden i verksamheten och att ta ett ansvar för anmälningar av missförhållanden 

som har lett eller kan ha inneburit en påtaglig risk för att den enskilde utsatts för 

missförhållanden (a.a). När missförhållanden har uppmärksammats i denna studie har 

informanterna diskuterat utifrån sitt ansvar att undanröja och utreda missförhållanden. Dock 

anmäls inte samtliga missförhållanden enligt Lex Sarah till nämnden eller 

tillsynsmyndigheten, utan det görs istället av kvalitetschefen. I de fall där anmälan inte blivit 

ett Lex Sarah ärende, har cheferna resonerat att det nog inte var en Lex Sarah på grund av att 

missförhållandet inte var av allvarlig art, att man tänker så innebär att cheferna fortfarande 

arbetar utifrån en lagstiftning som numera inte är aktuell.  

Siverbos menade att olika metaregler kunde skapa irrationalitet i hur organisationen hanterar 

förändringar. Kjellbergs studie visade att enhetscheferna uppfattade det som ett bekymmer att 

lagen genomgått ett antal revideringar genom åren. Anledningen till det var att det skapade 

osäkerhet vad som gällde för tillfället och gamla rutiner levde kvar och tillämpades även efter 

ändringar i lagen. Det stämmer även för denna studie. Resultatet med denna studie visade att 

samtliga informanter kände till ändringen i lagen men praktiskt hade varken arbetssätt eller 

rutiner ändrats för att jobba mer enligt lagens nya innebörd sedan juli 2011(SFS 2010:249). 

En informant oroade sig för att Lex Sarah kunde skada hemvårdens ansiktes utåt. Hemvården 

är ett företag och även om den är inom kommunal regi och inte bedrivs i vinstdrivande form, 

måste de rekrytera kunder för att överleva som företag. Hela hemtjänsten är konkurrensutsatt 

och kunderna har eget val när det gäller vilket företag som ska utföra hemtjänsten. Inom 14 

dagar kan man som kund byta företag. Att det framkommer en anmälan om Lex Sarah skadar 

inte bara den egna verksamheten utan också organisationen och kan i sikt innebär färre 

kunder. Det skulle kunna innebära med andra ord ett negativt ekonomiskt incitament för 

cheferna och verksamheten inom hemvård att hantera flera Lex Sarah-anmälningar. 

Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva och analysera kommunala enhetschefers erfarenhet av sitt 

uppdrag och ansvar relaterat till Lex Sarah i en kommun i Mellansverige. Studien riktade 

specifikt till arbetet som bedrivits sista året i verksamheterna efter lagändringen 2011 (SFS, 

2010:249). Resultatet visar att kunskapen om gällande lagstiftning är begränsat. Samt att 

cheferna inte arbetar utefter lagändringen på grund av att tidigare arbetssätt fortfarande är 

rådande för hur jobbar med Lex Sarah i dagsläget. Resultatet i studien visar att två faktorer 

uppmärksammats som hinder i den kommunala arbetsledarens ansvar och arbete med Lex 

Sarah. 

Första hindret består i bristande kunskaper om aktuell lagstiftning. Andra hindret består i att 

lagstiftningen inte genomgått en radikal förändringen, vilket har inneburit att lagändringen har 

gått obemärkt förbi i det dagliga arbetet med Lex Sarah ute i verksamheterna. Om man vill 
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förankra rådande lagstiftning måste utbildning om lagen samt en metod för arbetet med Lex 

Sarah skapas. 

Om chefen inte känner till lagstiftningen hur kan de i sin tur informera personalen enligt 

informationsskyldigheten? Om personalen inte vet vad man ska rapportera hur kan förvänta 

sig att få in rapporter som man kan jobba med för att gynna kvalitetsutvecklingen? 

Diskussion om metoden  
Reliabilitet och validitet är begrepp som härstammar från positivismen som är en filosofisk 

inriktning där man eftersträvar att se sanningen som fakta. I positivismen mäter testets 

validitet i förmåga att återupprepa försöket och om det ger samma resultat. Kvale&Brinkmann 

(2009) återger Comte som säger att det är forskarens ansvar att studera fenomen i de gestalter 

och relationer i vilka de presenterar sig utan att föra in övervägande om kvantifiering som 

ligger bortom vår förmåga att tillämpa. När man gör en innehållsanalys med kvalitativ ansats 

bör man ta i beaktning att såvida man inte använder sig av en ytlig analys av datamaterialet. 

Där man till exempel analyserar förekomsten av fraser eller ord så skapar forskaren en 

tolkning av intervjuerna. Även om man försöker koda systematiskt och med kritisk reflektion 

så konstruerar forskaren en betydelse och mening utifrån intervjumaterialet. Syftet med denna 

studie var att få en djupare förståelse av arbetet med Lex Sarah. Studiens resultat är inte 

kvantifierbara och det är inte heller syftet. Genom att studera materialet systematisk 

uppnåddes en större förståelse av studiets syfte. Förståelsen är dock begränsad till urvalet och 

den analys har utförts. I denna studie utgår jag från att intervjupersonerna är ärliga i sina svar. 

Pålitligheten i studien utgår från datainsamlingsbeskrivningen. I metodavsnittet beskrevs 

tillvägagångssättet för att underlätta läsarens möjlighet att följa resonemang. Analysen har 

kategoriserats och strukturerats på samma sätt genomgående under analysen. Centrala 

begrepp som kvalitet, missförhållande och rapporteringsskyldighet har undersökts i 

propositionen, tidigare forskning, datamaterialet och i analysen. Analysen har styrkts med 

citat som varit representativa för datamaterialet. Studien bygger på ett relativt litet och 

homogent urval. Informanterna har varit chefer inom samma organisation i flera års tid och 

upprätthåller därför liknande tankesätt och arbetssätt. Kategoriseringen och kodningen som 

har varit genomgående i studiet och i analysen av datamaterialet bygger på den tolkningen 

som författaren har gjort vilket påverkar pålitligheten i studien. Utifrån ett social 

konstruktivistiskt synsätt på sanningen, kan man hävda att all kunskap bygger på tolkning och 

är på så sätt konstruktioner.  

Ur ett realibitetssperspektiv var det gynnsamt att undersökningspersonerna i studien inte 

kände till den exakta frågeställningen innan intervjun. Detta, för att så korrekt som möjligt 

återspegla vilken kunskap och tolkning personen har om sitt vardagliga arbete. På grund av 

studiens utformning kan den bara ge en bild av hur de berörda informanterna uppfattade och 

arbetade med Lex Sarah och de nya tillämpningarna under intervjutillfället. Resultaten är inte 

kvantifierbara och inte bestående i den meningen att deras arbetssätt inte är statiska och kan 

förändras över tid. När det gäller tillämpningen i annan forskning eller områden kan enbart 

läsaren avgöra.  
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Etikdiskussion 
Kvale& Brinkmann(2009) menar att det är svårt att veta på förhand vilka konsekvenser en 

undersökning kan ha men att resultatet måste förmedlas i form som är både vetenskapligt och 

etiskt hållbart. 

Konfidentialiteten har inte kunnat upprätthållas inom ledningsgruppen. Detta på grund av att 

samtliga informanter ingår i samma ledningsgrupp och vissa har särskilda uppdrag och är lätta 

att härleda. Detta informerades informanterna om innan studien startade och samtycke 

inhämtades. Enskilda citat möjliggör inte igenkänning då inga verksamheter eller 

verksamhetstyper anges i citaten. Dock har konfidentialiteten kunnat upprätthållas mot läsare 

av studien utanför ledningsgruppen.I urvalet av informanter föll tre informanter bort på grund 

av jävigt förhållande. I två fall berodde det på arbetsförhållande samt i ett fall släktskap med 

informanter som kunnat vara del av urvalet. För att undvika att dessa faktorer påverkade 

studien valdes de bort. I övrigt har inga andra etiska principer frångåtts.  

Slutsatser 
Bakgrunden till denna studie var 14 kap 3-7§§ Socialtjänstlag(SFS, 2001:453) som vanligtvis 

kallas för Lex Sarah. Bestämmelserna som kallas för Lex Sarah har genomgått tre 

revideringar under där senaste förändringen trädde i laga kraft i juli 2011 (SFS 2010:249). 

Slutsatserna för denna studie är att ett år efter lagändringen i Lex Sarah har de kommunala 

cheferna inte arbetar på ett nytt sätt med bestämmelserna Lex Sarah sedan ändringen 2011.  

Slutsatser som kan dras är att (i) Lex Sarah inte används som kvalitetsverktyg på grund av att 

erfarenheterna och kunskapen om lagen är begränsade. (ii)Cheferna fattar inte beslut om en 

anmälan, utan det görs i samråd med kvalitetschefen. (iii) en anmälan kan skada företaget s 

anseende vilket kan föranleda att en anmälan inte görs. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: missivbrev skickad till verksamhetscheferna 
 

Uppsala Universitet 
Sociologiska institutionen, 
Socionomprogrammet 

 
Detta är en förfrågan om deltagande i studie. 
 
Till berörd verksamhetschef, 
 
Jag är en socionomstudent som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Examensarbetet består av en kvalitativ 
intervjustudie om hur kommunala verksamhetschefer beskriver sitt arbete och ansvar att arbeta med 
2011 års tillämpningar av Lex Sarah inom Socialtjänstlagens (2001:453) 14 kap 3-7 §§.  
 
Härmed tillfrågas du som verksamhetschef inom Uppsala Kommun om ditt medgivande till att 
genomföra studien. Data kommer att samlas genom fem intervjuer där du är en av de tillfrågade. 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för bearbetning och för att omöjliggöra 
identifiering. 
 
Deltagandet är frivilligt för dig och kan när som helst avbrytas utan särskild förklaring. Det insamlade 
materialet kommer att avidentifieras och kommer att förvaras så att endast jag och handledaren 
kommer åt det under arbetets gång.  
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Susana Carballo, socionomstudent  
Telefon:  
Email:  
 
Ulla Hellström Muhli, handledare 
Telefon:  
Email: 
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Bilaga 2: Samtyckesblanketten som informanterna undertecknade 

 

Jag ger mitt samtycke till att genomföra kvalitativa studien om 

beskrivningen av arbetet med 2011 års tillämpning av Lex 

Sarah, Socialtjänstlagen 14 kap 3-7 §§, Uppsala Kommun. 

 

Datum ____________________________ 

Namn  ____________________________ 

Befattning__________________________ 
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Bilaga 3. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna 
 

Frågor om verksamhetschefens bakgrund  
 

Hur länge har du jobbat som verksamhetschef inom kommunal verksamhet? 

 

Hur länge har du jobbat i din nuvarande verksamhet? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Frågor om verksamheten 

 

Kan du beskriva din verksamhet?  

 

Vilka insatser utför ni?  

 

Hur länge har du jobbat i din nuvarande verksamhet? 

 

Hur många kunder är din verksamhet utförare av insatser åt? 

 

Frågor om informationen om Lex Sarah  

 

Känner du till de bestämmelser i socialtjänstlagen som kallas för Lex Sarah? 

 

Vad har du fått för information om de bestämmelser som kallas för Lex Sarah? 

 

På vilket sätt har du tillgång till information om Lex Sarah i ditt arbete? 

 

Kan du beskriva vad Lex Sarah innebär för din verksamhet? 

 

Frågor om kvalitet och kvalitetskontroll  

 

Vad är kvalitet i din verksamhet? 

 

Finns det tillfällen då du anser att det sker avvikelser i verksamhetens kvalité? 

 

Om det sker avvikelser hur rapporterar verksamheten det? 

 

Hur många avvikelser rapporterar dina medarbetare på ett ungefär varje månad eller kvartal? 

 

Vad händer med avvikelserapporterna?  
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Får personalen återkoppling på sina avvikelserapporter? 

 

Hur ansvarar du för att rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah uppfylls? 

 

 

 

Missförhållanden enligt Lex Sarah 

 

Vad är ett missförhållande enligt Lex Sarah? 

 

Vad är ett missförhållande som bör rapporteras enligt dig? 

 

 

Hur avgör du vad som är ett missförhållande när du läser igenom avvikelserapporterna? 

 

Har någon medarbetare i verksamheten under tiden som du varit chef /eller har du själv gjort 

en Lex Sarah-anmälan? 

 

Anser du att ändringarna i Lex Sarah som började gälla 2011 påverkar din verksamhet? 

- I sådana fall, hur? (följdfråga) 

 

 

Anmälningar 

Har det blivit fler anmälningar i förhållande till innan ändringarna i bestämmelserna 2011? 

 

När det blir nya medarbetare eller vikarier hur informerar ni om skyldigheten att anmäla 

enligt Lex Sarah? 

 

 

 

 

 

 
 

 


