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Abstract 

On the first of July, 2011, the Swedish government implemented a revised version of the ”Lex 

Sarah” legislation. The revision included a tougher approach to the legislated obligation to 

report mistreatment in for instance the elderly care. The aim of the study was to compare four 

municipalities in Sweden and how they related to each other in the number and type of 

mistreatment reports. We also looked into who took the initiative to initiate the report. The 

study used both quantitative and qualitative methods. The quantitative analysis was done on 

84 mistreatment reports. Data was collected trough analysis of official documents provided by 

the municipalities. The collected data was analyzed trough basic statistics. The qualitative 

analysis was done on four semi-structured interviews. Officials from the municipal 

administration division were interviewed. Analysis resulted in comparative charts and 

diagrams divided into categories of interest. We found that the importance of education of the 

entire workforce (not just the managers) was an important factor that rendered in more 

reports. We also found that the reports were of a higher quality if the municipal organization 

choose to educate their entire workforce in the principles of mistreatment reporting. We also 

found that the commitment of politicians in a politically controlled organization is very 

important. Guidelines set by local politicians help to form the way how municipalities run the 

elderly care. 
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Förord 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de förvaltningar i Helsingborgs, Norrköping, Jönköpings 

och Örebros kommun som valde att ställa upp dels med de Lex Sarahhandlingar som 

behövdes för detta arbete och dels med intervjuerna. Kvalitetssäkring är en väldigt viktig del 

utav äldreomsorgen, ni gör alla ett mycket bra jobb! Tack ännu en gång för att ni valde att 

ställa upp i denna studie! Vi tackar även vår handledare Anders Östnäs för hjälpen med denna 

uppsats. 

 

Undertecknat 

Martin och Patrik 
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1 Inledning 

Den 1 juli 2011 fick vi i Sverige en förändrad Lex Sarah-lagstiftning. Lagen kom till genom 

att den 23-åriga Sarah Wägnert 1997 slog larm om missförhållande på ett vårdboende. Nya 

bestämmelser som kom in i lagen var skyldighet att utreda och rapportera om 

missförhållanden, till skillnad från tidigare som avsåg allvarligt missförhållande. (Clevesköld, 

Lundgren, & Thunved, 2011). Syftet var enligt propositionen att vidare bidra till att den 

enskilde får insatser av bra kvalitet och att skydda den enskilde ifrån olika typer av 

missförhållanden som kan ske vid vården och omsorgen (prop. 2009/10:131 s. 25). 

Lagstiftarna menade således att det är viktigt att komma till lösning med bristerna inom 

verksamheter som rör socialtjänstlagens räckvidd. Samma proposition säger att det är 

önskvärt att Lex Sarah-rutinen implementeras i det dagliga arbetet och blir en lika självklar 

del i arbetet som den redan implementerade Lex Maria-rutinen. Har det blivit så? Hur ser det 

ut med anmälningar i olika kommuner, och hur kan dessa skillnader förklaras? 

1.1 Problemformulering 

Vårt intresse för äldrevården och Lex Sarah-rutinen kan spåras tillbaka till år 2010. Vi är båda 

politiskt intresserade, och även intresserade av äldrevård, speciellt efter senaste tidens debatt 

om den offentliga äldrevården kontra äldrevård som ligger på entreprenad. Vi var även 

intresserade av hur äldrevården egentligen ser ut i kommunen, och andra kommuner som kan 

likna Helsingborgs stad. Enligt SoL 14 kap. 5 § så har varje utförare som arbetar med grupper 

som står under Socialtjänstlagens tillämpningsområde skyldighet att rapportera om Lex 

Sarah-anmälningar till den berörda nämnden. I vårt fall rör det sig om de berörda vård- och 

omsorgsnämnderna som har hand om Lex Sarah rutinen.  

 

Varje nämnd får således in ett antal anmälningar per år vilket innebär även att dessa blir 

offentliga och tillgängliga för forskare och studenter att analysera och titta på. Det som då 

intresserade oss var dels kvantiteten av anmälningar men även typen av anmälningar, dvs.  

vad de faktiskt anmäler. Efter att ha pratat med ledande politiker i en av de kommuner vi 

undersökt så visar det sig att politikerna egentligen inte vet om den mängd anmälningar de får 

in är mycket eller lite, och vad det egentligen beror på. Är anmälningarna ett sunt tecken som 

visar på det finns ett tänk utav kvalitetssäkring inom vården och omsorgen, eller visar det på 
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tidigare osedda brister? Vi kan även ställa oss frågan om vad det innebär att en kommun har 

fler Lex Sarah-anmälningar än en annan, och om detta är något bra eller dåligt fenomen.  

 

Syftet med den nya Lex Sarah-lagstiftningen kan vi läsa i prop. 2009/10:131. Propositionen 

anger lagstiftarens intentioner med lagändringen och kan således ses som en god rättskälla när 

vi väljer att studera syftet med en viss lag närmare (Agrell & Malmström 2010:30). I det stora 

hela menar ovanstående författare på att den nya tillämpningen av Lex Sarah ska syfta till att 

kvalitetssäkra vården och omsorgen som står under socialtjänstlagen, däribland 

äldreomsorgen som vi valt att fokusera på.  

 

Enligt ovanstående resonemang kan vi tänka oss att det låter logiskt att utförare har valt att 

tolka den nya lagstiftningen på ett sådant sätt som gör att en kommunal nämnd får in fler 

anmälningar, men är det verkligen så? Väljer utförarna att anmäla eller är de återhållsamma 

med anmälningar för att det ska se bra ut i nämndens årliga statistik? Eftersom 

anmälningsplikten endast omfattas utav närmaste chef så valde vi istället att titta på vem det 

är som egentligen tar initiativ till att göra en anmälan. Vi ansåg det även vara intressant att få 

se ve det är som oftast tar detta initiativ att starta upp en process som Lex Sarah innebär. Att 

anmäla eller inte, det är frågan.  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att med hjälp av statistiska sammanställningar och 

semistrukturerade intervjuer åskådligöra antalet Lex Sarah-anmälningar inom äldreomsorgen i 

fyra utvalda kommuner och försöka förklara eventuella skillnader eller likheter i Lex Sarah-

anmälningarna mellan de utvalda kommunerna genom att studera organisationen. Det rör sig 

då om hur förvaltningarna valt att organisera äldreomsorgen. Utgångspunkten är det 

organisationsteoretiska perspektivet samt den institutionella teoribildningen.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur många Lex Sarah-anmälningar har det inkommit inom de fyra utvalda 

kommunerna Helsingborg, Jönköping, Norrköping och Örebro året 2011?  

 Av vilken typ har Lex Sarah-anmälningarna varit i de ovanstående kommunerna året 

2011? 

 Vem är det främst som har tagit initiativ till att upprätta en anmälan? 
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 Vilka organisationsteoretiska förklaringar finns det när det gäller att förklara 

eventuella likheter eller skillnader mellan de undersökta kommunerna?  

 

2. Bakgrund 

2.1 Den svenska äldreomsorgen 

De verksamheter vi har valt att studera när det gäller anmälningsskyldigheten i 

Socialtjänstlagen (SoL) är den kommunala äldreomsorgen som i sin tur regleras av samma 

lag. I socialtjänstlagens 5 kap. 4 - 6 § riktar lagen sitt särskilda fokus på äldre människor. Det 

som utmärker den kommunala äldreomsorgen är främst två insatser från kommunens sida. 

Dels är det frågan om hemtjänst och dels är det frågan om särskilda boendeformer. De båda 

insatserna berörs i 5 § i 5 kap. SoL.  

Rätten till de här insatserna beviljas dock enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL. En rent historisk 

tillbakablick när det gäller de två insatserna visar att det under perioden 2000 - 2009 har skett 

en förändring inom den svenska äldreomsorgen. Under den aktuella perioden har antalet äldre 

som erhåller hemtjänst ökat med 18 procent samtidigt som de som erhåller äldreboende 

minskat med 19 procent (Hartman, 2011:219). 

2.2 Kommunernas nämndorganisation 

Enligt kommunallagen har kommunen endast skyldighet att tillsätta en s.k. kommunstyrelse 

(3 kap. 2 § KL), valnämnd (3 kap. 3 § vallagen) samt överförmyndare eller 

överförmyndarnämnd. Den kommunala äldreomsorgen styrs dock oftast politiskt bland 

kommunerna genom en facknämnd. I och med att kommunerna ges stor frihet hur de vill 

organisera sina nämnder så är nämndorganisationen i kommunsverige mångskiftande och 

namnen skiljer sig oftast åt. Därför väljer vi att presentera de organisatoriska strukturerna i de 

av oss utvalda kommunerna och namnen på förvaltningarna och nämnderna.   

Inom Helsingborgs kommun organiseras äldreomsorgen inom ramen för vård- och 

omsorgsnämndens och vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. I Jönköpings kommun 

är den kommunala äldreomsorgen politiskt styrd av en egen nämnd men förvaltningen äger 

rum i socialförvaltningens regi. Norrköpings kommun har liksom Helsingborgs kommun valt 
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att organisera äldreomsorgen under en egen nämnd/förvaltning, vård- och omsorgsnämnden 

och vård- och omsorgskontoret. 

I Örebro har man intressant nog två nämnder för den kommunala äldreomsorgen, vård- och 

omsorgsnämnd väster och vård- och omsorgsnämnd öster. Även förvaltningen äger rum 

genom två organisationer, vård- och omsorg Väster och vård- och omsorg Öster. 

Förvaltningschefen är dock densamma för de två förvaltningarna. 

2.3 Lex Sarah 

Med Lex Sarah avses anmälningsplikten i 14 kap. 3 § i Socialtjänstlagen (SoL) och 24 a § 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen kom till genom 

att den 23-åriga Sarah Wägnert 1997 slog larm om att de boende på det av ISS Care-drivna 

äldreboendet Polhemsgården for illa (Larsson, 2011:9). Hennes insats resulterade att man från 

riksdagens sida beslutade sig för att implementerade en anmälningsplikt i lagen (Larsson, 

2011:9). Lagstiftningen kring Lex Sarah trädde i kraft den 1 januari 1999 i den då gällande 

socialtjänstlagen (prop. 1997/98:113, s. 8.). Från lagstiftarnas sida anförde de att det infördes 

en anmälningsplikt i Socialtjänstlagen för att de brister som uppdagats inom äldreomsorgen 

gav upphov till stark oro (Prop. 1997/98:113, s. 85). 

Den nu gällande paragrafen stipulerar att den som arbetar inom bl.a. socialtjänsten ”ska genast 

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

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

insatser inom verksamheten.” (SOL 14:3 §) Rapporteringsskyldigheten uppnås i yrkesmässigt 

bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten och i övrigt till berörd 

socialnämnd. 

3. Metod 

3.1 Urval och avgränsning 

Vi har att titta på kommuner som i befolkningsstorlek är jämförbara med Helsingborg (130 

000). De kommuner vi därför tänker studera är Jönköping (128 000), Norrköping (130 000) 

och Örebro (137 000). Vi har begärt in alla Lex Sarah-sammanställningar som inkommit till 

de utvalda kommunernas förvaltningar som handahar äldreomsorg i kommunen. Vi har valt 

att titta på hela verksamhetsåret 2011. Vi har valt kommuner av denna storlek då vi själva har 
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en förståelse och erfarenhet utav anmälningar i Helsingborg, och vill därför göra en 

komparativ studie mellan olika kommuner i samma storlek som den kommun vi har 

erfarenhet utav. Erfarenheten från Helsingborgs kommun bygger på att en av 

uppsatsförfattarna sedan valet 2010 är invald i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg. 

För att erhålla den kunskap som vi var i behov ur ett kvalitativt perspektiv för att kunna 

orientera oss kring hur förvaltningarna arbetade med utbildningsinsatser rörande Lex Sarah 

beslutade vi oss för att försöka få till stånd telefonintervjuer med personer inom de berörda 

förvaltningarna. Genom ett e-postmeddelande försökte vi först och främst komma i kontakt 

med förvaltningscheferna i respektive kommun. Vår bedömning var att det var 

förvaltningschefen som skulle sitta inne på den övergripande kunskap som vi behövde få 

vetskap om. I samma e-postmeddelande förklarade vi dock att det även gick bra med en 

person inom förvaltningen som besatt de av oss efterfrågade kunskaperna för att kunna 

besvara våra frågor. I e-postbrevet förklarade vi syftet med uppsatsen och att vi hade för 

avsikt att spela in samtalet med hjälp av en diktafon för att sedan transkribera samtalet för att 

på så sätt stärka det vetenskapliga förhållningssättet. 

Vi berättade även att intervjun skulle vara semistrukturerad och att de öppna frågorna skulle 

vara fem till antalet. Vi bifogade de fem frågorna i e-postmeddelandet så den som skulle svara 

på frågor hade en möjlighet att förbereda sig och orientera sig kring det ämnesområde vi sökte 

belysa. Vid själva intervjutillfället hade vi dock kompletterat intervjun med ytterligare en 

öppen fråga. Eftersom frågan relaterade till själva ämnesområdet så ansåg vi att det inte skulle 

utgöra något problem för intervjuobjektet.  

 

Efter några dagar erhöll vi ett svar per e-post från förvaltningarna. Från ingen av 

förvaltningarna valde dock förvaltningschefen att ställa upp för en telefonintervju. De som 

valde att ställa upp på telefonintervjuer var en person nämndsekreterare/jurist, en 

nämndsekreterare/utredare och två personer s.k. Socialt ansvarig samordnare (SAS). Vi 

bestämde dag och tid per e-post för när telefonintervjuerna skulle äga rum. 

För den kvantitativa delen gick vi tillväga genom att skicka ett e-postmeddelande och begära 

ut de sammanställningarna om Lex Sarah som förvaltningarna hade till sitt förfogande. Vi tog 

inte i kontakt med någon specifik person utan använde oss av den generella e-postadress som 

finns utskrivet på respektive kommunhemsida. 
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3.2 Metodval 

Som vetenskaplig metod har vi valt både den kvantitativa och kvalitativa. Anledningen är att 

vi ansåg att den kvantitativa delen inte räckte till och vi ville lyfta denna med en kvalitativ 

ansats. Vi menar att det ligger ett högre förklaringsvärde om vi kombinerar vår kvantitativa 

analys med en kvalitativ.  

3.2.1 Kvantitativ metod 

Enligt Bryman (2011) inbegriper den kvantitativa forskningsstrategin inhämtning av 

numeriska data (Bryman 2011:150). Den kvantitativa metoden präglas även av att relationen 

mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag, dvs. att man underkastar olika hypoteser en 

empirisk granskning (Bryman 2011:26), vilket också är utgångspunkten för den föreliggande 

uppsatsen. Vår datainhämtande har styrts av den teori och de hypoteser som deduceras utifrån 

dessa. 

 

Den kvantitativa metoden rymmer många olika typer av undermetoder i sitt paraply, bland 

annat: strukturerade intervjuer, enkäter, strukturerade observationer och innehållsanalys samt 

sekundäranalys och offentlig statistik (Bryman 2011:202, 227, 262, 281, 299). I vårt arbete 

har vi valt att använda oss utav dels en innehållsanalytisk metod samt offentliga data. Bryman 

(2011:282) skriver bland annat om innehållsanalysen och menar på att det är en metod som 

har både drag av systematik och objektivitet. Detta innebär att studien inte styrs av forskarens 

egna värderingar eftersom dokumenten man väljer att analysera eftersom de regler som satts 

upp följs på ett konsekvent och systematiskt sätt. Man är alltså konsekvent med sin kodning 

och analysprocess, och får således ett objektivt resultat. 

 

Även Tommy Lundström (2008:120) skriver om denna typ av forskning, då kallat 

aktforskning. Han menar på att denna metod är bra att använda om man vill få reda på vilken 

argumentation som används och även jämföra det med annan typ av argumentation som sedan 

mynnar ut i en bas av argument som har giltighet i det sociala arbetet. Vi har inte valt att 

studera argumenten i sig, däremot kommer vi att jämföra och koda olika typer av Lex Sarah 

sammanställningar som vi har fått tillgång till. Vi menar på att det Lundström (2008) anför är 

även applicerbart på vår typ av komparativ studie då även vi kommer att jämföra en typ av 

social argumentation där vi jämför olika typer utav anmälningar. Vi har alltså med hjälp av 

ovanstående resonemang valt att använda oss utav en komparativ, kvantitativ metod som 

bygger på en komparativ innehållsanalys mellan offentliga dokument. Vi har kategoriserat de 
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olika anmälningarna vi fått in från de olika förvaltningarna i olika kategorier. Vi utgick ifrån 

den tabell som Inger Kjellberg (2012) sammanställer i sin doktorsavhandling (se 

kunskapsöversikten) och byggde vidare på denna genom att addera de kategorier som vi 

upptäckte behövdes när vi kodade sammanställningarna. När vi sammanställde vem det var 

som tog initiativ till anmälan så utgick vi även här ifrån Kjellbergs (2012) avhandling av vem 

det är som tar initiativ till anmälan. 

Vi har använt oss av statistikanalysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) för att bearbeta de Lex Sarah-anmälningar som vi erhållit från de berörda vård- och 

omsorgsförvaltningarna. På så sätt åskådliggör vi det resultat vi fått fram på grafer och 

tabeller i ett för läsarna lättbegripligt och lättöverskådligt sätt. 

Materialet vi samlat in har även kodats. Håkan Jönsson (2010:56) skriver i ett kapitel i sin bok 

om sociala problem som perspektiv om kodning. Han utgår ifrån Aspers (2007) och menar på 

att koder är definitionen av det strukturella material en forskare har samlat på sig. Det finns 

många sätt att koda på, ibland kodar man i datorprogram och ibland så väljer man att koda 

manuellt med t.ex. överstrykningspennor (ibid). Eftersom vi inte kommer att ha tillgång till 

datorprogram har vi valt att koda manuellt. Det vi gjorde var att vi satte oss ner och skapade 

kategorier som kopplades till vår frågeställning. Jönson (2010:59) menar på att studenter inte 

ska koda i flera omgångar, utan endast ge sig på en viss typ av kodning. Vi håller med Jönson 

i hans resonemang och kommer att anpassa vår kodning så att den passar i den tidsrymd som 

givits oss att skriva examensarbetet ifråga. 

När vi kodade vårt material utgick vi ifrån Brymans (2011:291-294) avsnitt om kodning av 

innehållsanalyser. Vi använde oss utav ett kodningsschema som vi först skapade analogt på en 

whiteboardtavla och sedan införde i SPSS efter revidering. (Se bilaga 1) Vi använde även en 

kodningsmanual som förklarar kodningsschemat när det är ifyllt. Bryman (2011:294) menar 

att man måste vara väldigt tydlig när man skriver kodningsscheman och manualer, och menar 

på att man bör pröva schemat i en pilotstudie. Vi har därför prövat vårt kodningsschema på ett 

randomiserat valt “item” i vårt empiriska material för att säkerställa kodningsschemats 

kvalité. 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Den andra arbetsmetoden vi använde oss av i vår uppsats är den kvalitativa 

forskningsinriktningen. Anledningen till att vi har använt kvalitativ forskningsmetod är att vi 
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har använt oss av kvalitativ intervju och då närmare bestämt den semistrukturerade 

intervjutekniken.  

Den kvalitativa forskningsinriktningen är enligt Bryman (2008) induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk till sin art (Bryman 2008:340) Med induktiv menas att teorin genereras på 

grundval av de praktiska forskningsresultaten. Men tolkande menas att dess 

kunskapsteoretiska ståndpunkt ligger i förståelsen av den sociala verkligheten utifrån hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman 2008:341). Med konstruktionistisk 

avses att sociala egenskaper inte kan reduceras till något där ”ute” eller att beskrivningen av 

sociala egenskaper är åtskild från dem som är involverade i konstruktionen utan att sociala 

egenskaper är ett samspel mellan individer (Bryman 2008:341). Det är det här som också 

skiljer den kvalitativa forskningsinriktningen från den kvantitativa enligt Bryman 

(2008).Trots detta menar Bryman (2008) att inte alla kvalitativa forskare håller med om den 

här och med stöd av Bryman & Burgess (1999) menar han att det inte är så enkelt att slå fast 

vad kvalitativ forskning är.  

 

Bryman (2008) påpekar dock utan att ange en kvalitativ forskning är så blir det svårt att 

betrakta kvalitativa undersökningar som en egen forskningsstrategi och istället bör man vara 

medveten om de olika inriktningar som finns inom kvalitativ forskning (Bryman 2008:342). 

De viktigaste arbetsmetoderna inom kvalitativ forskningsinriktning är enligt Byrman (2008) 

etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder 

för insamling och analys av kvalitativa data och insamling och kvalitativ analys av texter och 

dokument (Bryman 2008:344). 

Eftersom vi valt att använda oss av kvalitativ intervjumetod i föreliggande uppsats så kommer 

en beskrivning och sammanfattning ges enligt Brymans (2008) syn på vad kvalitativ 

intervjumetod är.  Bryman konstaterar först och främst att intervju är den vanligaste metoden 

inom kvalitativt arbete och anledningen till det är att den är så attraktiv beror på att den är 

flexibel (Bryman 2008:412). Till de intervjutekniker som förknippas med den kvalitativa hör 

semistrukturerad intervju, ostrukturerad intervju, intensivintervju, djupintervju, fokuserade 

intervjuer, fokusgrupper, gruppintervjuer, intervju som rör ”oral history” och intervju som rör 

den personliga levnadshistorien (Bryman 2008:206, 413). De viktigaste intervjuteknikerna är 

dock den ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman 2008:413).  
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3.3 Metodens förtjänster och begränsningar 

3.3.1 Kvantitativ metod 

I en genomgång utav vår metods förtjänster och nackdelar har vi främst valt att titta på hur 

innehållsanalysen ser ut och vilka dess starka och svaga sidor är, eftersom huvudtemat i vår 

metod innebär att analysera och komparera innehåll i offentliga texter (Lex sarah-

anmälningar). 

 

Bryman (2011:296) skriver en del om just innehållsanalysens starka och svaga sidor. Han 

menar på att innehållsanalysen är en öppen forskningsmetod, där man lätt och konkret kan 

beskriva hur man gjort sitt urval utav data. Bryman (2011) säger även att innehållsanalysen är 

en objektiv metod som inte bygger på forskarens egna antaganden. Metoden är således icke 

reaktiv och tillvägagångssättet är även mycket flexibelt då man kan analysera olika typer av 

innehåll, dokument, foton, textartiklar och mycket annat menar Bryman (ibid). Vi håller till 

stor del med Bryman i hans resonemang om metodens starka sidor, och därför har vi just valt 

denna metod. Dock ska vi vara ödmjuka och titta på metodens begränsningar och diskutera 

dessa. 

 

Bryman (2011) menar då att innehållsanalysen endast är så bra som de dokument den bygger 

på, samt att man bör bedöma dokument utifrån vissa kriterier för att se till att dokumenten 

håller en hög kvalitet. Det är även svårt att utforma en kodningsmanual som inte innehåller en 

subjektiv tolkning från forskarens sida, vilket i praktiken innebär att metodens objektivitet 

minskar till följd av detta. En annan kritik som riktas till innehållsanalysen är att den är 

alldeles för ateoretisk. Han menar att de empiriska data som man samlar in får en så stor 

tyngd så att teorin inte prioriteras vid denna typ av studier (Bryman 2011: 296-297). Det var 

väldigt viktigt för oss att vara medvetna om dessa brister så att vi på bästa möjliga sätt kunde 

undvika dessa. Exempelvis la vi till en större del ner arbete och energi för att balansera våra 

empiriska data med teorier som lyfter empirin till en högre nivå än vad den är på när den 

framställs som rådata. Vi var även medvetna om att vi inte kunde vara helt objektiva vid vår 

kodning utav rådatan, så istället valde vi att vara transparenta och hela tiden beskriva hur vi 

kodat och var någonstans vi tolkat empirin subjektivt. 

3.3.2 Kvalitativ metod 

Utmärkande för den kvalitativa intervjutekniken (i förhållande till den kvantitativa) är att den 

bl.a. är mindre strukturerad eftersom man i sina frågor är mer generell i sina formuleringar, att 
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man lägger särskild vikt på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt, att man riktar 

intresse mot den intervjuades ståndpunkter, att betraktar det som av godo att den som blir 

intervjuad rör sig i olika riktningar och att man kan avvika i stor omfattning från det 

frågeschema man har (Bryman 2008:413) Därför är kvalitativa intervjuer flexibla, följsamma, 

fylliga och innehåller detaljerade svar (Bryman 2008:413). 

Till just den intervjuteknik vi valde inom den kvalitativa, den semistrukturerade, hör att 

frågorna är ett frågeschema men där ordningsföljden varierar, att frågorna är allmänt 

formulerade och att vi kan ställa s.k. följdfrågor, dvs. vi ställer ytterligare frågor som inte 

finns med i frågeschemat kring viktiga svar (Bryman 2008:206).  

 

Förtjänsten med att vi använde oss av kvalitativ metod och semistrukterad intervjuteknik är att 

vi erhöll information om hur de olika förvaltningarna arbetar med kompetenshöjande insatser 

som var relevant för vår uppsats. Genom att ställa frågor direkt till den personal som är 

verksam inom förvaltningen har vi kunnat tillägna oss information som annars inte kunnat 

erhålla om vi endast begränsat oss till offentliga tryck från kommunen och förvaltningen. 

Offentliga tryck från de berörda instanserna bygger på envägskommunikation och där vi 

endast skulle fungera som mottagare och inte kunnat påverka möjligheten att erhålla relevant 

information för föreliggande uppsats.  Hade vi endast valt att använda oss av strukturerad 

intervjumetod hade vi inte kunnat följa upp med följdfrågor anpassade efter vilken kontext 

den berörda förvaltningen arbetar utifrån. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi på så sätt 

påverkat materialet.  

3.4 Reliabilitet och Validitet 

3.4.1 Kvantitativ metod 

All data som samlats in av offentliga myndigheter ger oss möjlighet att studera och förstå 

samhällets dynamik (May, 2001: 94). Men hur ser det ut med tillförlitligheten i vår metod 

som innebär att vi ska tolka och förstå offentliga källor? May (2001) menar att två villkor 

måste vara uppfyllda för att man ska kunna säga att de officiella data är valida och reliabla. 

Han menar att slutsatserna ska vara sanna och resultaten ska vara upprepningsbara (May, 

2001:96). 

 

Bryman (2011:307) menar att ett problem med reliabilitet när man studerar offentliga data och 

källor blir att dessa dokument kan bli inaktuella väldigt fort. Han tar t.ex. upp brottsstatistik 
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som ett exempel och menar på att förändringar över tid påverkar tillförlitligheten. Vår data är 

liksom brottsstatistik väldigt tidsbundna. Vi har valt att titta på anmälningar ifrån 2011 och 

det finns inget som säger att verksamhetsåret 2012 kommer att se likadant ut. Men vi menar 

på att om någon annan hade gjort samma undersökning som vi gjorde på våra data skulle man 

få samma resultat, vilket vi menar indikerar på en relativt bra reliabilitet.  Enligt Lundström 

(2008:130) så finns där även andra problem som kan ställa till det. Bland annat så måste vi 

tänka på att det är sekundärkällor vi använder samt att dokumenten faktiskt har skapats i en 

organisatorisk kontext och sammanhang. För oss innebar detta att vi var medvetna om dessa 

problem samt tillämpade de råd som Lundström (ibid) gav för att undvika dessa problem.  

Bland annat har vi lagt tyngd på att vara tydliga med vår kategorisering utav materialet samt 

att vi är väl medvetna om att rapporterna vi studerar skapades i en myndighetskontext och bör 

behandlas därefter.  

Vår frågeställning berör bland annat vilken typ Lex Sarah anmälningarna är. Genom att ha en 

tydlig kategorisering vad som menas med “typ” kommer vi att på bästa sätt undvika de 

problem som Lundström (2008:130) menar. På så sätt ökade vi vår validitet och mätte det vi 

egentligen ville mäta. 

3.4.2 Kvalitativ metod 

 

Inom kvalitativ forskning finns det enligt Bryman (2008) en kritik kring reliabilitet och 

validitet som b.la. beror på att mätning inte utgör det väsentliga för kvantitativa forskare 

(Bryman 2008:351). Det försök som finns att assimilera de två begreppen inom kvalitativ 

forskning bygger således på att man lägger mindre tonvikt på frågor som hör samman med 

mätning. Det här försöket rymmer flera olika ståndpunkter.  När det gäller reliabilitet så pekar 

Bryman b.la. på två begrepp som utmejslats av LeCompte & Goetz (1982) , nämligen extern 

reliabilitet och intern reliabilitet (Bryman 2008:352). Där den externa reliabilitet ska ses som 

förmågan att upprepa en undersökning. Då handlar det om att forskaren måste försöka gå in i 

en liknande social roll som den första forskaren hade när denne gjorde sin undersökning. 

Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett lag om forskare beslutar sig om hur de ska 

tolka det de ser och hör (Bryman 2008:352). Enligt samma LeCompte & Goetz (1982) kan 

man även dela in validitet i intern och extern sådan. Till den interna hör att det ska finnas en 

god överensstämmelse mellan forskarnas observationer och de teoretiska idéer som de anför. 

Till den externa hör i vilken utsträckning man kan generalisera slutsatser till andra sociala 

miljöer (Bryman 2008:352). 
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För vår del innebar detta att vi var tvungna att vara medvetna om upprepningsförmågan för 

vår undersökning, den externa reliabiliteten. Vi menar på att det kan te sig svårt för andra att 

upprepa vår undersökning då personal som vi intervjuat kan bytas ut, och förvaltningar som är 

politiskt styrda kan förändras till sin struktur, vilket innebär att en annan intervjuare kan få 

helt andra svar beroende på hur förvaltningarna ser ut i dagsläget. 

 

Angående den externa validiteten kan vi se att det kommer vara lättare för andra att 

generalisera våra slutsatser till andra. Detta eftersom varenda vård och omsorgsförvaltning 

jobbar under samma lagstiftning och har samma tillsynsmyndighet. Vi menar på att detta ger 

en bra grund för en generalisering till andra förvaltningar i andra kommuner. Vi är även 

medvetna om bristerna, vilket enligt vår mening är storleken på den angivna förvaltningen. 

Det kan bli svårt att generalisera våra slutsatser till andra kommuner som är mycket större 

eller mindre än vår referenskommun (Helsingborg) eftersom det då kan tänkas kräva andra 

organisationsformer. 

 

4. Etiska övervägande 

Enligt publikationen ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (2002) som Vetenskapsrådet tagit fram så har samhället och dess medborgare ett 

berättigat krav på skydd mot obefogad insyn b.la. i sina livsförhållanden vid forskning 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Vetenskapsrådet talar om det s.k. individskyddskravet, dvs. att 

individen vid forskning inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Vetenskapsrådet har preciserat individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav.  

(Bryman nämner för övrigt de fyra huvudkraven i sin publikation ”Samhällsvetenskapliga 

metoder”(2011:131-132)) 

 

Det första huvudkravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gäller 

informationskravet. Här talar vetenskapsrådet om att uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare ska informeras om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002:7). Det andra kravet berör 

samtyckeskravet, dvs. att de som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
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medverkan. (Vetenskapsrådet 2002:9) Det tredje kravet som gäller konfidentialitetskravet 

talar om att personer som deltar i en undersökning ska få så stor konfidentialitet och att 

personuppgifterna skall hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

(Vetenskapsrådet 2002:12) Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, stipulerar att uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002:14). 

 

Det datamaterial som ligger till grund för föreliggande uppsats berör inkomna Lex Sarah-

anmälningar kring missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande kring en 

person som erhåller äldreomsorg.  Det berör alltså direkta omständigheter kring brukare och 

personal.  Det datamaterial som vi inhämtat från kommunerna berör dock inte namn eller 

andra personuppgifter kring brukaren eller personalen. Vi kommer inte heller vara i kontakt 

med någon enskild brukare eller personal för att fråga ut dem om olika anmälningar. De 

personer som vi kommer att komma i kontakt med är de tjänstemän inom förvaltningen 

(diariet t.ex.) som ger ut listor på Lex Sarah-anmälningar.   

De vi har varit i kontakt med är tjänstemän inom förvaltningarna, och vi har genomfört 

kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med dem. Deras befattningar har varit 

nämndsekreterare, jurist och s.k. Socialt ansvarig samordnare (SAS). Frågorna som vi har 

ställt har dock inte berört enskilda vårdtagare och brukare än berört förvaltningarna 

kompetenshöjande insatser. Vi har valt att inte nämna de personer vi varit i kontakt med 

eftersom vi inte finner det relevant att nämna deras namn. Vi har också informerat de som vi 

intervjuat att vi kommer använda intervjuerna som en del av den här uppsatsen i enlighet med 

det s.k informationskravet.  
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5. Kunskapsöversikt 

Eftersom föreliggande uppsats studerat ett uteslutande svenskt fenomen så finns det inte 

någon kunskap/forskning kring Lex Sarah på det internationella planet. Det som komplicerar 

det hela ytterligare är att Lex Sarah är en lagstiftning som funnits under en begränsad period 

eftersom lagen kom till för ungefär 10 år sedan.  

 

Till vår hjälp för att skapa oss en kunskapsöverblick har vi använt oss av Kungliga Biblioteks 

söktjänst LIBRIS för att erhålla relevant materialtyp så som avhandlingar och publikationer. 

Avsikten från vår sida var att även det material som skulle ha framkommit skulle ha 

kvalitetssäkrat eftersom vi genom EBSCOHost databas SocINDEX kontrollerat så det 

material vi väljer att titta på är Peer Rewied (sv. förhandsgranskade). De sökord vi använde 

oss av för att erhålla relevant litteratur är “Lex Sarah” och “Lex Sarah-anmälningar”. 

 

Vid en sökning på “Lex Sarah” gav LIBRIS oss 74 träffar. Ett fåtal av de böcker som listas 

berör annat än “Lex Sarah”. Avsändaren för en förkrossande majoritet av träffarna är 

Länsstyrelser runt om i Sverige. Totalt 60 stycken rapporter kommer nämligen från olika 

länsstyrelser runt om i Sverige. I tur och ordning kommer nio stycken från Länsstyrelsen i 

Värmlands län, sju stycken från Länsstyrelsen i Dalarnas län, sju stycken från Länsstyrelsen 

Gävleborg, sex stycken från Länsstyrelsen i Västmanlands län, sex stycken från Länsstyrelsen 

i Skåne län, fem stycken från Länsstyrelsen i Örebro län, fyra från Länsstyrelsen i Kronobergs 

län, fyra stycken från Länsstyrelsen i Jönköpings län, fyra stycken från Länsstyrelsen i 

Östergötlands län, tre stycken från Länsstyrelsen i Kalmar län, två från Länsstyrelsen i 

Västerbottens län, två stycken från Länsstyrelsen i Uppsala län och en från Länsstyrelsen i 

Halland. 

 

Sammanställningarna på regionnivå ovan berör statistiska sammanställningar och antalet 

anmälningar på den angivna nivån. Vi kunde även se uppföljningar utav Lex Sarah på en 

regional nivå i den ovanstående sammanställningen. Eftersom vårt arbete bygger på en 

komparativ studie mellan fyra olika kommuner anser vi efter läsning att de ovanstående 

sammanställningarna inte innehöll någon relevant information för vårt arbete eftersom den låg 

på en regional nivå och innehöll statistisk information. Däremot anser vi att det är viktigt att 

ha ett medvetande om hur hela kunskapsläget ser ut och presentera detta på ett tydligt sätt. 

Skulle vårt arbete omfattat mer tid och fler än 4 kommuner skulle vi berört de ovan nämnda 
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sammanställningarna på en mer ingående nivå. 

 

Tre träffar berör publikationer utgivna på statlig nivå. Dels Socialdepartement och dels 

Socialstyrelsen. Det rör sig även om den statliga myndigheten Socialstyrelsens handbok för 

socialtjänsten när det gäller tillämpning av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS, dvs. 

lagstiftningen kring “Lex Sarah”.  En träff involverar Socialdepartementets publikation 

förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. Eftersom ovanstående publikationer är relativt 

relevanta för vår uppsats har vi till viss del använt oss utav dem när vi analyserar vår empiri. 

Vi berör även dessa i vår slutdiskussion.  

 

Övriga träffar uppgår till 5 stycken publikationer. En av de här publikationerna är Sussane 

Larssons publikation ”Lex Sarah i praktiken – Rutiner och förhållningssätt” (2011). Larssons 

(2011) bok berör tips och praktiska råd på hur enhetschefer och personal ska förhålla sig till 

Lex Sarah. Bland annat använder hon sig utav den s.k LEAN modellen som ofta förekommer 

i tillverkningsindustrin (Larsson, 2011). De övriga 4 träffarna är publikationer som inte berör 

själva ämnet och vi har således valt att inte redogöra för dessa. 

 

Ovanstående litteratur och rapporter visar på det aktuella kunskapsläget, dock har vi genom 

vår kursföreståndare kommit i kontakt med en avhandling skriven av Inger Kjellberg (2012) 

vid Göteborgs universitet. Avhandlingen är en etnografisk och institutionell studie som berör 

klagomålshantering inom äldreomsorgen. Kjellberg (2012) utgår ifrån en institutionellt 

etnografisk ansats som grundläggande teoribildning för sin doktorsavhandling. Bland annat 

menar Kjellberg (2012) att ett stort problem för klagomålshantering är att man inte har en klar 

ansvarsfördelning mellan olika professioner. Hon menar att anhöriga i hennes studie upplevde 

att det finns en slags rundgång i verksamheterna som berördes och att det pågick en sorts 

ansvarsförskjutning. Bland annat kunde Kjellberg (2012) se att om anhöriga krävde förmycket 

ansvar utav verksamheterna ifråga så axlade inte cheferna detta, utan såg de som 

problematiska anhöriga, vilket i sin tur försvårade för en eventuell gynnsam 

klagomålshantering. 

 

Kjellberg (2012) skriver även om olika typer utav klagomål som framfördes, bland annat 

vantrivsel, stölder, utebliven städning och bristande omsorg. Hon sammanställer även dessa 

klagomål och hur dessa hanteras i en tabell där hon även beskriver hur dessa axlas av 

verksamheterna ifråga, tabellen presenteras nedan: 
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Källa: Inger Kjellberg, 2012 

 

Kjellberg (2012) menar även på att enhetschefer ofta inte är villiga att anmäla då det finns en 

risk att de utmålar sin egen verksamhet som dålig. Istället väljer de att ta till sig kritik och 

förbättra arbetet internt, vilket i praktiken leder till att inte många rapporter upprättas. 
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6. Teorier/teoretiska utgångspunkter 

6.1 Inledning och avgränsning 

Vi har använt oss av Bolman och Deals (2012) teoribildning kring organisationer. Bolman 

och Deal (2012) väljer att dela upp organisation utifrån fyra perspektiv. De fyra perspektiven 

är strukturellt perspektiv, HR-perspektiv, det politiska perspektivet och det symboliska 

perspektivet (Bolman & Deal 2012:73, 153, 235 och 299). Eftersom det skulle vara allt för 

omfattande och tidskrävande att inbegripa alla fyra perspektiven i föreliggande uppsats så 

väljer vi rikta in oss på HR-perspektivet.  

 

Vi har även valt att använda oss av ett organisationsteoretiskt perspektiv i föreliggande 

uppsats och då lagt vårt fokus på institutionsteori och det av Bolman & Deal framlagda 

Human Resource-perspektivet. Institutionsteori valdes därför att de förvaltningsorganisationer 

som vi har valt att studera omfamnas av samma lagstiftning, har liknande förvaltningsstruktur, 

att alla förvaltningar har att förhålla sig till samma tillsynsmyndighet (Socialstyrelsen) och att 

befolkningsstorleken i de undersökta kommunerna är liknande. 

 

Anledningen till att vi valde att titta på Human Resource-perspektivet är att Bolman & Deal 

fäster vikt vid utbildning och information som en del av kvalitetsarbetet att få en bättre 

personal. Vikten av att arbeta med personalen genom olika utbildningsinsatser, 

informationsspridningar, och kunskapslyft måste utgöra en väsentlig del i att medverka till att 

det bland personalen i de berörda förvaltningarna finns en medvetenhet om att det finns en 

anmälningsplikt som regleras i vår lagstiftning. 

 

6.2 Teoretisk redogörelse 

 

Den moderna organisationsteorin utvecklades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

och är sedan det andra världskriget utvecklats till ett tydligt och mer avgränsat som ett eget 

ämne (Eriksson-Zetterquist 2009:3).  Enligt Mary Jo Hatch (1997) kan organisationsteori 

betraktas som omfattande och komplicerat. Det finns många perspektiv och det är bara när vi 

betraktar alla dessa perspektiv som vi får en uppfattning om omfattningen av de problem som 
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vi ställs inför när vi studerar hur organisationer är uppbyggda och fungerar (Hatch 1997:24, 

25) 

 

Hatch själv delar in organisationsteori i en modernistisk, som ser en objektiv verklighet där 

varje perspektiv utgör en av flera tänkbara bilder av samma sak, respektive postmodern och 

symbolisk-tolkande, som menar att kunskap inte kan prövas mot verkligheten i och med 

verkligheten är konstruerad av de erfarenheter, idéer och påståenden som vi har (Hatch 

1997:25). 

 

Till institutionell teori hör enligt Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) bl.a. studiet hur handlandet 

i organisationer styrs av hur organisationer påverkas av sin omgivning (som i sin tur består av 

andra organisationer) och om hur organisationer följer formella som informella regler snarare 

än rationella sätt att handla (Eriksson-Zetterquist 2009:5). Den bärande tanken inom 

institutionell teori är dock att institutioner växer fram när människorna konstruerar sin sociala 

verklighet (Eriksson-Zetterquist 2009:7) Institutionell teori bör betraktas som ett ramverk och 

där omgivningens påverkan tilldelas en central roll (Eriksson-Zetterquist 2009:24). Således 

ligger nyckeln för att förstå organisationer är och vad de gör i omgivningens påverkan 

(Eriksson-Zetterquist 2009:12). 

 

Institutionell teori föddes i den kritik som riktades mot den organisationsteori som framhävde 

att organisationer/människor agerar rationellt (Eriksson-Zetterquist 2009:6). En kritik mot 

ekonomernas devis om att människan är ekonomisk rationell och strävar efter att maximera 

sin nytta, s.k. economic man (Eriksson-Zetterquist 2009:28 och 38). 

 

Istället menade t.ex. den tyske ekonomen Gustav Schmoller att ekonomiska processer äger 

rum i en social kontext som är formad av kultur och historia (Eriksson-Zetterquist 2009:28). 

Eriksson-Zetterquist ställer också upp tre faser inom institutionell teori; tidig institutionell 

teori, nyinstitutionell teori och skandinavisk institutionell teori. 

 

Den första, tidig institutionell teori, riktade sitt fokus på hur organisationen påverkades av sin 

omgivning och satte förändring i centrum. Här nämner Eriksson-Zetterquist en studie utförd 

av Philip Selznick, professor i sociologi och lag, kring den av amerikanska staten initierade 

TVA-projektet (där TVA står för Tennesse Valley Authorty) inom ramen för den 
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demokratiska presidenten Franklin D. Roosevelts “New Deal” (1933). TVA-projektet syftade 

till att lyfta USA ur krisen genom omfattande offentliga investeringar i form av dammbyggen. 

 

I sin studie visade Selznick hur styrelseskick, ekonomi och samhälle knöts ihop vid 

organiseringen av TVA-projektet.  Tillskillnad från många andra studier från den tiden, som 

talat om organisering som en rationell, målinriktad och effektivitetsbevakad process, så 

pekade Selznick på organisationen anpassar sig även till omgivningen, att organisationer har 

ett eget liv och att de inte verkar i ett vakuum utan “kommer påverkas i olika utsträckning av 

handlingarna hos människor och grupper och krafter i det omgivande samhället” (Eriksson-

Zetterquist 2009:50, 51). Den andra fasen, den nyinstitutionella menar att organisationer inom 

ett har en tendens att bli lika varandra och därmed stabila. Inom den skandinaviska betraktas 

organisering som en förening av förändring och stabilitet (Eriksson-Zetterquist 2009:111). 

 

Det som ställer till det hela är att det inte finns en enhetlig definition på vad en institution är i 

och med en rad discipliner använder sig av teorin. Med hjälp av Jeppersson pekar Eriksson-

Zetterquist på fem områden där institutionell teori används inom; sociologi, statsvetenskap, 

antropolgin, nationalekonomin och organisationsteori. (Eriksson-Zetterquist 2009:7-8). 

 

Lee G. Bolman och Terrence E. Deal väljer att i sitt klassiska verk “Nya perspektiv på 

organisationer och ledarskap” (2003) att tillämpa fyra grundläggande teoretiska perspektiv på 

organisation. Det rör sig om det strukturella perspektivet, Human Resource-perspektivet, det 

politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. 

 

Human Resourse-perspektivet (HR) - som växte fram i kritik mot föreställningen att de 

anställda inte hade mer rättigheter än sin lön och deras uppgift bestod i att arbeta och följa 

order - bygger på ett grundläggande antagande som lägger vikt vid att organisationer finns till 

för människor och inte tvärtom, att både människorna och organisationerna behöver varandra, 

att när individ och system inte står i samklang med varandra så minst en part lidande och när 

det väl föreligger en samständighet mellan individ och system så tjänar både på det (Bolman 

& Deal 2003:156). 

 

Enligt Bolman och Deal (2003) så investerar många arbetsgivare inte tillräckligt med tid och 

resurser som krävs för att skapa engagerade och kunniga medarbetare. Med stöd av forskare 

pekar de två på att kompetent och motiverad personal är en viktig strategisk fördel. De pekar 
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också på att om man väljer att arbeta med HR-perspektivet grundläggande antagande så visar 

det sig att högpresterade företag är bättre på att förstå och tillgodose så väl personalens som 

kundens (eller som i vårt fall brukarens) behov (Bolman & Deal 2003:172) 

 

Bolman och Deal (2003) talar också om de grundläggande HR-strategierna som får det hela 

att fungera. Man talar om att rekrytera rätt människor, hålla kvar de anställda, att investera i 

personalen, att ge de anställda större inflytande och främja mångfald (Bolman & Deal 

2003:178). Rent konkret innebär investering i personalen att det läggs tonvikt på investera i 

lärandet och skapa utvecklingsmöjligheter. 

 

Bolman och Deal (2003) utvecklar det och pekar på det faktumet att i och med att produkter, 

marknader och organisationer blir mer och mer komplexa ökar värdet på människors kunskap 

och färdigheter och det höjer en varningens finger åt att en outbildad arbetskraft kan skada en 

organisation på flera olika sätt, exempelvis genom låg eller ojämn produktivitet, dålig 

kundservice, högre kostnader och kostsamma misstag (Bolman & Deal 2003:185). 

 

Författarna menar också att de “personalmedvetna” företagen också har förstått att lärandet 

inte bara sker i “klassrummet” utan också i lika hög grad under arbetets gång. Med hjälp av 

ett exempel från ett stort franskt förpackningsföretag så hänvisar Bolman & Deal (2003) på 

vikten av goda mentorer med förmåga att undervisa andra, att ledningen låter personalen i så 

hög grad som möjligt låta de anställda pröva nya saker och att det finns ett välfungerande 

utbyte med omgivningen (Bolman & Deal 2003:185). 

 

Samtidigt kan det inte bara stanna vid personalutveckling i form utbildning, utan man måste 

ge personalen inflytande och inflytande erhåller personalen bl.a. genom att de erhåller 

information (Bolman & Deal 2003:186). 

 

Konsekvensen av att ge information till de anställda är att man bl.a. signalerar att man litar på 

de anställda, de anställda får se verksamheten ur ett helhetsperspektiv, och det ger de anställda 

ett kraftfullt incitament för de anställda att bidra till verksamheten och det ger de anställda 

chansen att utföra sitt arbete på bästa tillgängliga sätt (Bolman & Deal 2003:187). Skulle 

därför organisationen tappa i effektivitet eller något man levererar blir sämre så har 

personalen möjlighet att göra någonting åt det (Bolman & Deal 2003:187). 
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7. Analys 

7.1 Kvantitativ metod 

Den första delen i uppsatsens frågeställning grundar sig på den komparativa delen i arbetet. 

Precis som vi nämner i delen om teoribildningen så omfattas de förvaltningar vi valt att 

studera utav samma lagstiftning, tillsynsmyndighet och har även liknande befolkningsstorlek. 

Befolkningsstorleken kan ses i tabell 1 och visar tydligt att de kommuner vi har valt har enligt 

vår mening en jämförbar befolkningsstorlek så att detta inte nämnvärt påverkar det empiriska 

resultatet vi erhållit genom undersökningen. Tabellen är hämtad från statistiska centralbyråns 

befolkningsstatistiska avdelning (SCB, 2012) 

 

Kommun Befolkningsstorlek 

Helsingborg 131 782 

Jönköping 129 356 

Örebro 138 748   

Norrköping 131 917 

Tabell 1 

Genom att analysera utdrag ur offentliga nämndshandlingar som visar på antalet ärenden som 

rör missförhållanden (Lex Sarah) har vi kunnat sammanställa ett flertal olika diagram samt 

göra en hypotesprövning som kopplas till vår frågeställning. Vi har även intervjuat fyra 

nyckelpersoner i förvaltningarna för att lyfta våra kvantitativa data mer. I tabellen nedan 

(Tabell 2) kan vi tydligt se hur många anmälningar som de olika kommunerna har fått in 

under kalenderåret 2011. Våra data åskådliggörs även genom ett stapeldiagram (Fig. 1) som 

visualiserar hur fördelningen ser ut i de olika kommunerna.  

 

 



27 
 

Tabell 2  

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående figur kan vi se hur fördelningen ser ut. Vi märker tydligt att antalet anmälningar 

inte är som förväntat, nämligen någorlunda lika för samtliga kommuner. Genom att studera 

institutionell och organisationsteori kan vi till viss del förstå fenomenet bättre. Att förstå 

organisationer handlar om hur organisationer förhåller sig till omgivningens påverkan 

(Eriksson-Zetterquist 2009:12). Det kan i vårt fall tolkas att omgivningen har på ett sätt 

påverkat kommunerna Helsingborg och Jönköping så att de har ett signifikant större antal 

anmälningar än Norrköping och Örebro. Enligt en studie utförd av Philip Selznick året 1949 

som utfördes i USA på sent 40 tal (som lade grunden till den institutionella teorin) så visade 

det sig att institutioner påverkas av interna, externa och samhälleliga krafter. Applicerar vi 

resonemanget på vår empiri kan vi använda det som en förklaringsmodell till varför resultaten 

skiljer sig åt så pass mycket. Precis som Philip Selznick menade i sin studie från 1949 

Kommun Antal anmälningar 

2011 

Helsingborg 30 

Jönköping 37 

Örebro 12   

Norrköping 6 
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(Eriksson-Zetterquist 2009), så menar vi att det är någon faktor som påverkat de förvaltningar 

vars handlingar vi valt att studera. Inger Kjellberg (2012) nämner till viss del saker som kan 

uppfattas som dessa faktorer som Selznick (1949) pratar om. Detta är bland annat ett 

undvikande av ansvar när problem väl kommer fram. Ett förskjutande av ansvar till andra 

yrkesverksamma inom förvaltningen är en annan faktor som brukar uppstå när enhetschefer 

inte vill axla de klagomål som inkommer dels av brukare och av anhöriga. Brukarnas och 

anhörigas krav på organisationen är en annan faktor som påverkar, samt hur allmänheten ser 

till hur äldrevården fungerar. (Kjellberg, 2012) 

Ytterliggare en faktor är den politiska styrningen utav förvaltningarna. Eftersom den politiska 

nämnden och kommunfullmäktige inte kan enligt oss räknas som samma organisation så kan 

detta att vara en signifikant faktor i varför resultaten skiljer sig mellan de olika kommunerna. 

Vi menar även att enhetschefer som inte känner till rutinerna eller inte är säkra på vad som 

egentligen är ett missförhållande är mindre benägna att anmäla än en chef som verkligen har 

klara och tydliga riktlinjer. Maktspel och grupprocesser ställer även till problem och påverkar 

anmälningsbenägenheten i personalstyrkan (Larsson, 2011). 

En annan del utav arbetets frågeställning är vilken typ utav anmälningarna som vi kunde 

urskilja. Vid genomgång och kodning utav materialet kunde vi notera följande kategorier 

(Fig. 2) när en anmälan upprättades: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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Dessa kategorier är egenskapade utifrån de fallbeskrivningar som vi erhållit ifrån nämnderna 

samt med hjälp utav den tidigare forskningen som finns inom ämnet, primärt Kjellbergs 

(2012) doktorsavhandling om klagomålshantering inom äldreomsorgen. Sammanställningarna 

av Lex Sarah menar vi var av tillräckligt god kvalité för att kunna bygga på Kjellbergs (2012) 

avhandling och delas in i dessa huvudgrupper. Vi har valt att sammanställa dessa i ett 

cirkeldiagram (Fig. 3) för åskådlighetens skull. 

Fig. 3 

I ovanstående diagram ser vi hur förhållandet mellan de olika typerna 

utav övergrepp och hur de fyra kommunerna förhåller sig. Jönköping 

och Helsingborg verkar ha den mest jämna fördelningen. Norrköping 

och Örebro har en mycket jämnare fördelning. Bryman (2011:305) 

menar på att när vi samlar in offentliga data så måste vi vara medveten om dess 

begränsningar. Att vi inte har någon kontroll över den inkomna datamängden är en sådan 

aspekt.  

Vi hämtar stöd ifrån Bryman (2011) när vi menar på att Norrköping och Örebro har för få 

rapporterade anmälningar för att visa på den typ av fragmentering som Helsingborg och 

Jönköping visar på.  

När vi tar del utav vad de ansvariga nyckelpersoner vi intervjuat i Norrköping och Örebro får 

man reda på att anledningen till varför det blev som det blev. I Norrköping hävdar man att 

avvikelsesystemet inte är tydligt nog och det finns ingen fördelning på vad som är Lex Sarah 

och vad som är ett klagomål.  
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Dessutom anför de i Norrköping att de inte har en centraliserad utbildningsstruktur i Lex 

Sarah.  I Örebro hävdar de att de ändrat arbetssätt sedan 2012 och har i år fått in ca 40 

anmälningar. 

Belyser vi ovanstående resonemang med vår teoretiska utgångspunkt samt ser vad som 

skrivits i kunskapsläget kan vi notera att det inte räcker att endast se på vår problematik med 

antingen Organisationsteori eller Institutionell teori. Det finns många perspektiv och det är 

bara när vi betraktar alla dessa perspektiv som vi får en föreställning om organisationen 

(Hatch 1997:24, 25). Studerar vi ovanstående med hjälp utav Bolman & Deals (2003) HR-

perspektivet ser vi att anledningen till den knappa fragmenteringen som synes i fig. 3 är 

bristen på utbildning, medan om vi har en institutionell ansats så menar vi på att anledningen 

till fragmenteringen (fig. 3) är den påverkan som olika faktorer och andra organisationer har 

på den givna organisationen. För att förstå problembilden måste vi även studera omgivningen 

och dess påverkan (Eriksson-Zetterquist 2009:12). Enligt Susanne Larsson (2011) så måste 

man som chef uppmuntra rapportering inom organisationen, men inte bara en typ utav 

rapportering utav alla. Enligt Larsson måste vara tydlig och säkerställa vad som är ett 

missförhållande och sedan sprida den kulturen till verksamheten ifråga. 

Larssons (2011) resonemang och praktiska riktlinjer kan dock vara svåra att implementera i 

praktiken om vi studerar Kjellbergs (2012) avhandling. Kjellberg (2012) menar att många av 

de Lex Sarah-rapporter hon läst saknar grundade utredningar och tydliga bedömningar, och 

det var klart att de gick på känslor och inducerade en känsla av skuld i medarbetarna som 

”blev anmälda” enligt Lex Sarah. I Socialstyrelsens allmänna råd om Lex Sarah (2010) 

framgår det även att chefer ska uppmuntra sin personal att anmäla olika typer utav 

missförhållanden och att inte bara anmäla en typ utav missförhållanden utan att anmäla så 

mycket man kan för att försäkra kvalitetsarbetet.  

Den sista konkreta delen utav vår frågeställning var att se vem det är inom organisationen som 

tagit initiativet till att upprätta en anmälan. Informationen har vi fått genom att studera de Lex 

Sarah-anmälningar vi fått ta del av. Dessa presenteras i dels en tabell (Tabell 5) samt i ett 

cirkeldiagram för åskådlighetens skull (Fig. 4). 
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Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell.5 

Som vi kan se av ovanstående tabell och figur (Fig. 4 och Tabell 5) så är svaren lite mer 

fragmenterade än i fig. 3. Norrköping och Örebro skiljer sig åt i diagrammet genom att visa på 

en mindre fragmentering än Helsingborg och Jönköping. 

Bolman & Deal (2003) pratar om vikten av att ledningen måste satsa på personalen och hela 

tiden utbilda sin arbetsstyrka. De menar att många inte alls satsar tillräckligt mycket med 

följder som sänkt kvalitet och sänkta resultat. Men det räcker inte med utbildning menar 

Bolman & Deal (2003), utan det behövs kontinuerlig information för att säkerställa kvalitén. 

Med ovanstående resonemang kan vi få en bild av varför vissa av kommunerna har en större 

andel av enhetschefer som tar initiativ till att rapportera enligt Lex Sarah än andra kommuner. 

 
Kommun 

Total Helsingborg Jönköping Norrköping Örebro 

Anmälare Enhetschef 9 12 0 11 32 

Personal 11 4 5 1 18 

Brukare 0 9 0 0 12 

Anhörig 9 12 1 0 22 

Total 29 37 6 12 84 
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Kommuner som satsar på hela sin personalstyrka har en jämn fragmentering på vem det är 

som vill göra en Lex Sarah anmälan, t.ex Helsingborg och Jönköping. Detta stämmer väl 

överens med Socialstyrelsens råd och anvisningar om Lex Sarah (2010) där de uppmanar 

ledningen att inte bara utbilda enhetscheferna utan att satsa på hela personalstyrkan. I Örebro 

börjar de se en utveckling som leder till att det inte endast är enhetschefen som tar initiativ till 

att upprätta en anmälan. I Norrköping kan vi se att personalen tagit initiativ till att anmäla i de 

fall vi har fått tillgång till. Å ena sidan kan detta peka på att enhetscheferna är måna om sin 

personal och satsar på att informera personalen om Lex Sarah rutinen, vilket skulle stämma 

överens med Bolman & Deals (2003) teoribildning. Å andra sidan kan den låga 

fragmenteringen i Norrköping och Örebro bero på att vi fick in en liten mängd rapporter ifrån 

dessa kommuner, och att fragmenteringen möjligtvis skulle ha varit mer omfattande ifall fler 

vi fått tillgång till fler anmälningar. 

7.2 Kvalitativ metod 

Den andra delen av vår analys består av den del av vårt arbete som benämndes som den 

kvalitativa ansatsen. Nedan går vi igenom de fyra intervjuer som gjordes med våra 

intervjupersoner (hädanefter IP + kommun) och kopplar dessa till teorier och tidigare 

forskning. 

I Helsingborg nämnde vår kontakt i nämnden att de håller fortlöpande utbildningar för hela 

personalstyrkan vad som gäller Lex Sarah och anmälningsplikten. De har även inrättat en 

organiserad utbildningsstruktur kallad ”Delegeringshuset” där personalen fortlöpande utbildas 

i Lex Sarah rutinen. Blanketterna var lättillgängliga via stadens intranät och vem som helst 

kan lämna in en anmälan om missförhållande till sin närmaste enhetschef. Information delas 

även ut vid anställningstillfället till alla nyanställda. Förvaltningen ger dock inte ut 

information till brukare och anhöriga då de anser ifrån förvaltningens sida att 

anmälningsplikten är till för chefer och de anställda. Informationen finns att hämta på 

intranätet samt i tryckta blanketter. Värderingsdiskussioner förs på arbetsplatserna av 

enhetscheferna löpande. Exempelvist på tänkande som man applicerar i Helsingborg kan vi se 

i nedanstående citat (IP-Helsingborg). 

”I Helsingborg jobbar vi med något som heter delegeringshuset. Där utbildar vi 

all vår personal ibland annat Lex Sarah och andra rutiner som vi anser är viktiga 
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för att vår personal hela tiden ska känna att de är informerade på vad som gäller 

inom förvaltningen” – IP-Helsingborg. 

I Örebro ser strukturen ut på så sätt att förvaltningen utbildar chefer i Lex Sarah rapportering 

och cheferna får i sin tur ansvaret för att utbilda sin personal. En blankett finns tillgänglig på 

intranätet och denna kan vid behov skrivas ut och lämnas in till ansvarig person i 

förvaltningen. Precis som i ovanstående kommun får de nyanställda information vid 

anställningstillfället. Cheferna har även en värderingsdiskussion med sin personal vid 

återkoppling av Lex Sarah som görs vid varje rapportering. Förvaltningen håller för 

närvarande på att utveckla ett informationsblad till både personal och brukare samt anhöriga. 

Enligt vår intervjuperson är de medveten om problemet med få anmälningar året 2011 och har 

börjat jobba med problemet. De anför från förvaltningens sida att man år 2012 är uppe i ca 40 

anmälningar i dagsläget, vilket framgår av nedanstående citat ifrån intervjun: ”Vi ligger på 40 

– 50 rapporter i dagsläget.” (IP-Örebro). När vi försöker ta reda på vad det är som har skapat 

den ökninging så får vi följande svar: 

”Men vi har gjort en stor förändring eller en ökning. VI har kanske legat på elva – 

tolv per år. Och de kom in tre per månad sedan vi ändrat vårt arbetssätt. Det har 

dels varit att man förändrade lagstiftningen för innan var ju att alla här skulle vara 

knytnässtora trycksår för att det skulle vara ett allvarligt missförhållande. SÅ vi 

har varit rätt aktiva seden de sänkte ribban. Nä vi säger att det är ett allvarligt 

missförhållande. Så det är den ena faktorn. Den andra är att man också lyft ur det 

så man systematiskt arbetar med utredningar. Men det är svårt ibland som chef att 

hantera det eftersom man snabbt blir ju ganska jävig.” (IP-Örebro). 

Intervjupersonen fortsätter sedan med att förklara att man infört ett nytt rapporteringssystem 

och att detta är en annan del till att man ökat sedan 2011: 

”Så det är ju är ett av skälen till att vi har ökat. Jo, så vi kommer fortsätta i jämn 

takt, och det kommer vi att göra fram till att vi har hittat ett bra sätt hantera 

kvalitetsavikelser systematiskt. Vi byttade verksamhetssystem nu här i november 

och nu har vi inkluderat att vi ska jobba med kvalitetsavikelser på SOL-sidan. 

Vilket vi tidigare haft på HSL.” (IP-Örebro) 

Utifrån vad som anförs av vår kontaktperson i Örebro kan vi se att man har börjat jobba mer 

intensivt med Lex Sarah rutinerna i Örebro. De data vi fick ut utav förvaltningarna härrörde 
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från år 2011, då det nya systemet ännu inte var implementerat i Örebros förvaltning. Detta kan 

vara en möjlig förklaring till varför Örebro ligger så pass lågt i antalet rapporterade 

anmälningar. 

Jönköping har en introduktionsutbildning vid nyanställning samt att de från förvaltningens 

sida förnyar utbildningen en gång per år. Detta gäller för både chefer och 

omvårdnadspersonal. Personalen kan rapportera skriftligen eller muntligen till antingen sin 

närmaste chef eller direkt till nämndskansliet ifall de känner att chefen kan hindra en 

eventuell utredning. Förvaltningen har även haft utbildningar i den nationella värdegrunden. 

Administrationen i Jönköping har inte utvecklat ett informationshäfte, dock håller de på att 

samtala om detta på gruppmöten och planerar att utveckla ett sådant (IP-Jönköping). Nedan 

kan vi se hur IP3 resonerade när vi frågade om hur Jönköping utbildar personalen: 

”Som det ser ut på chefsintroduktionen så är det ett pass på 1,5 timmar där vi 

informerar om var utredningsmall och rapporten finns att hämta, och även var de 

kan hitta mer information. Vi på nämndskansliet har även bistått med att komma 

ut på APT grupper och informera om Lex Sarah. Framförallt när ändringen i 

lagstiftningen kom förra året så gick vi ut med mer information. (IP-Jönköping)” 

När vi frågade vår intervjuperson i Jönköping angående en värdegrundsutbildning och om 

Lex Sarah ingår där så fick vi följande svar: 

”Det är ju cheferna som tar upp det en gång per år, sen om vi ser till 

äldreomsorgen så har vi haft en värdegrundsutbildning för samtlig personal inom 

äldreomsorgen, och då är det naturligt att Lex Sarah kommer upp då (IP-

Jönköping).” 

I ovanstående citat kan vi se att Jönköpings kommun väljer att utbilda sin personal, dels 

genom speciella utbildningar för chefer och dels en värdegrundsutbildning. Bolman & Deal 

(2003) anför just att utbildning av personal stärker organisationen samt gör den mer 

kvalitetssäker. Väljer organisationen att investera tid och pengar i personalstyrkan så kommer 

man snabbt se vinster som mer driven och produktiv personal menar dem.  

Norrköping hade inte haft någon systematisk utbildning för hela personalstyrkan alls ang. Lex 

Sarah förrän 2012. Alla nya medarbetare får en introduktion och vid ett eventuellt klagomål så 

bestämmer enhetscheferna i samråd med områdescheferna ifall en anmälan ska skickas eller 

inte. Det finns ett avvikelsesystem där alla missförhållanden dokumenteras och detta håller för 
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närvarande på att revideras. En informationsbroschyr är under utveckling och kommer ut 

under vintern 2012. Norrköping har även fått kritik utav socialstyrelsen för bristfällig 

hantering utav Lex Sarah menade vår intervjuperson. Hon menade även att det finns ett stort 

mörkertal, och att många Lex Sarah är ”gömda” i systemet och inte går att få fram så lätt. Hon 

menade även att avvikelsesystemet inte är tydligt nog (IP-Norrköping). 

Skillnaderna i kommunerna ovan kan belysas med Bolman & Deals (2003) HR-perspektiv. 

Beroende på hur mycket de väljer att satsa på personalen och utbildning så får man olika 

resultat i Lex Sarah-rapporteringen. Ledningen har ett stort ansvar när det gäller att utbilda sin 

personal. Bolman & Deal (2003) menar att bör låta de anställda pröva nya saker och utveckla 

en kultur som är gynnsam för organisationen ifråga. Detta resonemang gäller alla anställda 

inom organisationen. Organisationer som väljer att satsa på sina anställda genom utbildning 

visar sig ha en mer produktiv arbetsstyrka som arbetar mer effektivt och innehar en större 

organisationsstolthet (Bolman & Deal 2003:185). 

Applicerar vi ovanstående teoretiska resonemang på våra fall kan vi urskilja en väsentlig 

skillnad, nämligen hur de från förvaltningarnas sida väljer att organisera utbildning utav 

personalen. En stor skillnad kan vi se mellan Norrköping och Helsingborg. Helsingborg har 

en organiserad struktur som leder till en utbildad personalstyrka, det s.k ”Delegeringshuset” 

där de fortlöpande utbildar personal. Dessutom har de haft s.k. ”kick-off”-dagar inom 

förvaltningen där hela personalstyrkan fått ta del utav förvaltningens värdegrund och få den 

presenterad på ett förståeligt sätt. I Norrköping använde de sig utav följande resonemang: 

”Man skickar inte 3 300 medarbetare på personalutbildning i tre dagar. Det får ju 

bli styckeviss insatser.” (IP-Norrköping) 

Samtidigt pekade IP-Norrköping på att de Lex Sarah-anmälningar till socialstyrelsen som de 

rapporterar in bara är en droppe i havet jämfört med alla de avvikelser de fått in i systemet 

och att förvaltning i Norrköping under 2012 kommer implementera ett nytt 

verksamhetssystem för att lyfta fram de avvikelser som gömmer sig under andra rubriker. 

 

”Men i dagsläget finns ett enormt mörkertal om hur många Lex Sarah-utredningar 

vi egentligen har gjord och vidtaget åtgärder kring. Det är bara ett fåtal av dom 

som vi bedömer som allvarliga, systematiska fel så vi skickar vidare dom till 

Socialstyrelsen.” (IP-Norrköping) 
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Det skapar en osäkerhet för oss kring om vi verkligen fått ut det faktiska material, dvs. antalet 

Lex Sarahrapporteringar under 2011, som vi är i behov av för att kan dra slutsatser kring det 

av Bolman och Deal (2012) anförda resonemanget kring utbildningens inverkan. Å en sidan 

framgår det av intervjun ovan med IP-Norrköping att man inte skickar hela personalstyrkan på 

utbildningar, vilket skulle stämma överens med Bolman och Deals (2012) teori kring 

utbildning, men samtidigt kan vi inte bortse från att vi möjligtviss inte fått hela faktiska 

materialet. Av intervjun framgick det att anmälningarna gick till Socialstyrelsen. Trots att den 

av oss som svarade för själva intervjun gång på gång frågade efter de anmälningar som 

inkommer till nämnden så fick vi inte svar på frågan om nämnden delgavs anmälningar. Om 

vi utgår från att nämnden ingenting vet kring omfattningen av den totala mängden 

anmälningar enligt Lex Sarah så försvårar det nämndens möjlighet att gripa in.  

Som vi skriver under teori så menar Eriksson-Zetterquist (2009)  att omgivningens påverkan 

bör tilldelas en central roll i att förstå hur organisationer agerar i olika situationer. En politisk 

nämnd anser vi kan tilldelas en sådan roll som en omgivande faktor. Samtidigt så kan vi inte 

utgå ifrån rena spekulationer utan bör därför utgå ifrån det materialet vi fått in, och där menar 

vi är utbildningen utav personalstyrkan en viktig faktor som stöds av Bolman & Deal (2003). 

Av intervjun med nyckelpersonen i Norrköping (IP-Norrköping) framgår det även att 

Norrköpings kommun har fått kritik utav socialstyrelsen rörande den information till 

personalen som rör Lex Sarah. Såhär säger IP-Norrköping om kritiken: 

”Vi har fått mycket kritik, vid två tillfällen just gällande Lex Sarah och då så 

kräver man ju åtgärder, och då får man implementera saker som t.ex en 

informationsblankett till personalen. Det är då socialstyrelsen som riktat kritik 

mot oss (IP-Norrköping).” 

Ovanstående citat menar vi kan stärka vår analys om att utbildningsinsatserna för personalen 

har tillkortakommanden, vilket skulle stödja det som Bolman & Deal (2003) anför om 

utbildning inom HR-perspektivet.  

 Belyser vi det som i ovanstående intervjuer framkommit med hjälp av Inger Kjellbergs 

(2012) avhandling ser vi tydligt var bristen på utbildning kan utmynna i. Kjellberg (2012) 

exemplifierar olika fall där cheferna inte ville anmäla och uppmuntrade sin personalstyrka till 

att inte gå vidare och göra en anmälan då detta skulle skada förvaltningen. Vi kan tydligt se 

att i de kommuner där de givit enhetscheferna makten att utbilda sin egen personal istället för 

en centraliserad utbildningsform får de mycket mindre antal Lex Sarah-anmälningar, och 
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oftast är det enhetschefen som tar initiativet till att göra en sådan anmälan. Larsson (2011) 

menar på i sina praktiska råd om Lex Sarah att alla har skyldighet att rapportera, och om man 

överväger att inte rapportera bör man tänka om och göra en rapport. Är man tveksam så ska 

man skriva rapporten menar Larsson (2011).   

 8. Slutdiskussion 

Som framgår av vår uppsats så visar det sig att utbildningsinsatser kan ha ett visst samband 

med antalet till nämnden inkomna ärenden enligt Lex Sarah. Vi menar dock att man inte kan 

påvisa en konkret korrelation med vår begränsade uppsats. En större studie hade krävts för att 

komma fram till en konkret slutsats om det finns en korrelation mellan utbildning och antal 

inkomna ärenden menar vi. I Helsingborg och Jönköping har de en organiserad struktur när 

det gäller utbildning för hela personalstyrkan (IP-Helsingborg & IP-Jönköping). I Örebro är 

förvaltningen sedan 2012 dock i en process där de börjar utveckla rutiner och håller på att 

jobba på med att utbilda hela sin personal i Lex Sarah och vad anmälningsplikten innebär. I 

Helsingborg och Jönköping ser vi en fragmentering när det gäller dels vem som tagit initiativ 

till anmälan och dels vilken typ anmälan avser. Detta menar vi med stöd utav vårt teoretiska 

resonemang och tidigare forskning kan bero på att de har en relativt bra utbildning för sin 

personal. Å andra sidan kan det finnas andra utomstående faktorer som vi inte undersökt, t.ex 

politisk påverkan, enhetschefernas engagemang i Lex Sarah ärenden och allmänhetens 

påverkan. 

En annan av funderingarna under uppsatsarbetets gång berör själva datainhämtningen. En av 

kommunerna sammanställde inte Lex Sarah-anmälningarna/rapporterna på samma sätt som de 

av oss övriga undersökta kommunerna. Det tog därför lite mer tid för den kommunen att 

redovisa alla de anmälningar/rapporteringar. Anledningen till detta är att de var tvungna att 

slå i diarieregistret för att återfinna de Lex Sarah-anmälningar som gjorts i och med de inte 

hade någon lista som de redovisade för deras nämnd. Sammanställningarna hos de utvalda 

kommunerna var inte heller av samma struktur. Efter mailkorrespondens fick vi dock tillgång 

till data som gjorde vår kvantitativa analys möjlig. I analysdelen åberopar vi Bryman (2011) 

för att påpeka att vi inte har någon kontroll över datamängden. En av frågorna som väcktes 

hos oss var varför inte kommunerna har direktiv från Socialstyrelsen om att göra årliga 

sammanställningar om Lex Sarah-anmälningar och där sammanställningens struktur är 

likartad. Vi anser att det bör finns direktiv från Socialstyrelsen håll om att kommunerna bör 
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göra årliga sammanställningar på hur många Lex Sarah-anmälningar som inkommit till 

nämnden och att de bör innehålla relevant data som kan vara intressant för allmänintresset, 

journalistsiken men framför allt för forskningen. För om det allmänna ska medverka till en 

medvetenhet kring anmälningar/rapporteringar enligt Lex Sarah bör data finnas lättillgänglig 

för att kunna jämförelse mellan kommuner, regioner, huvudman, offentlig/ privat och för 

longitudinella studier. 

En annan intressant ingång som vi resonerat kring under uppsatsens gång är vilket utfall vi 

skulle erhålla i antalet anmälningar/rapporteringar inom offentlig respektive privat i de av oss 

studerade kommunerna. Det här är särskilt intressant då privata utförare inom den offentliga 

sektorn i den politiska diskursen den senaste tiden varit ett stort samtalsämne. Vi har dock inte 

valt att involvera den här variabeln när vi studerade antalet anmälningar inom respektive 

kommun. Dels beror det på att vi fann det problematiskt att finna en statsvetenskaplig 

teoribildning för ändamålet, och dels därför att alla de sammanställningar som vi erhöll från 

kommunerna inte berättade om anmälningen/rapportertingen uppstått i en offentlig/privat 

utförare. Frågor som dock inställer sig från vår sida är dock; Skulle det finnas en skillnad i 

antalet anmälningar beroende vilken utförare det skulle vara frågan om? Skulle det här 

avspegla sig mellan de av oss undersökta kommunerna? Om det skulle finnas en skillnad i 

antalet anmälningar beroende på offentlig eller privat huvudman vad skulle de tala om för 

oss? Att anmälningsbenägenheten är högre i den ena eller andra huvudmannen eller är det ett 

utslag för att den ena eller den andra huvudmannen missköter sig? 

Ytterligare en fråga som väcktes under vårt arbete var att se hur de olika politiska nämnderna 

och kommunfullmäktige påverkar förvaltningarnas arbete och hur detta genererar mer eller 

mindre Lex Sarah anmälningar. Enligt den institutionella teoribildningen så resoneras det 

kring om externa faktorer som påverkar organisationen. I t.ex Helsingborg så jobbar de med 

en princip som kallas ”styrkort”, där de olika nämnderna sätter upp mål och uppdrar åt 

förvaltningen att utföra dessa. Beroende på hur tydlig de är med riktlinjerna ifrån politikens 

håll så kan det enligt oss ha en viss påverkan på hur väl förvaltningen jobbar med 

kvalitetssäkring, så som Lex Sarah.  

Ser vi på vårt resultat och analys så kan vi se hur de fyra olika kommunerna förhåller sig till 

varandra i de olika faktorerna vi har undersökt. Därmed kan vi säga att den komparativa delen 

av vår studie är presenterad. Den intressanta frågan menar vi är varför utfallet blev som det 

blev, och speciellt varför två kommuner fick ett så avvikande resultat ifrån de andra två. Ett 
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försök att förklara detta har gjorts med dels organisationsteori och institutionell teori. Tittar vi 

på HR perspektivet enligt Bolman & Deal (2011) så blir svaret på vår fjärde frågeställning att 

det handlar om utbildning och hur förvaltningen väljer att organisera denna. Ser vi på den 

institutionella ansatsen så menar den teorin på att det är olika externa faktorer som påverkar 

de organisationer, i vårt fall förvaltningar, och skapar det resultat vi ser i vår undersökning. Vi 

menar på att det förmodligen är en blandning mellan dessa två förklaringar som ligger till 

grund till varför resultatet blev som det blev. I ramar för organisationsteorin menar vi att 

förvaltningarna som effektivt jobbar med utbildning och satsar på sin personal kommer att 

förmodligen få bättre resultat. Inom ramen för den institutionella teorin så kan vi se olika 

krafter som påverkat våra förvaltningar. Dels handlar det om allmänhetens krav på en god 

äldreomsorg, men även politiken i både nämnden och i kommunfullmäktige. Vi menar på att 

om politiken inte tar sitt ansvar och ställer tydliga krav på förvaltningarna så kan heller inte 

förvaltningar utföra ett bra uppdrag om de inte väljer att vara mycket engagerad och skapa 

strukturer utan att politiken har ställt dessa krav och tydliga riktlinjer. 

Avslutningsvis tänkte vi ha med tankar om metoden och hur vi skulle kunnat göra annorlunda. 

I den tidsram vi fick till vårt förfogande menar vi på att vi inte kunde ha gjort något mer 

omfattande i former av kvantitet. Det vi hade kunnat göra är att välja kommuner där vi vet om 

att där fanns tydliga rapporteringar kring Lex Sarah. De kommuner som valdes var 

randomiserade och den ända variabeln vi tittade på var att kommunerna skulle vara av 

jämförbar storlek till Helsingborgs kommun. Vi valde även att blanda kvalitativ och 

kvantitativ metod. Detta eftersom vi ansåg att den kvalitativa delen skulle höja den 

kvantitativa då de rapporter vi erhöll inte innehöll några förklaringar till varför utfallet blev 

som det blev. Vi var alltså tvungna att använda oss utav en kvalitativ analys för att kunna 

besvara vår frågeställning med ett djup. Arbetet riskerade annars att bli väldigt platt och 

innehållslöst där vi endast presenterade källor och tolkade dessa med teorier. Istället fick de 

olika nyckelpersoner vi intervjuade att uttala sig om våra resultat och fick en chans att svara 

på frågan: Varför blev det såhär? En fråga som alla ställer sig i livets olika skeden.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Kodningsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Typ av 

övergrepp/missförhållande 

2. Kommun 3. Typ av 

verksamhet 

4. Vem anmäler?  

Fysiska övergrepp, ÖF = 1 

Psykiska övergrepp, ÖP=2 

Sexuella övergrepp, ÖS=3 

Ekonomiska övergrepp, ÖE=4 

Brister i omsorgen, BO= 5 

Brister i bemötande, BB=6 

Våld mellan boende, VmB =7 

Övriga, ÖvR = 8 

Helsingborg = 

1 

Jönköping= 2 

Norrköping=3 

Örebro=4 

Äldreboende = 1 

Hemvård = 2 

Enhetschef= 1 

Personal = 2 

Brukare = 3 

Anhörig = 4 
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10.2 Bilaga 2 - Presentationsbrev 

Hej 

Mitt namn är Martin Tunström och jag är student vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. 

Bakgrunden till mitt e-postmeddelande är att undertecknad och en studiekamrat författar en 

C-uppsats som rör Lex Sarah-anmälningar inom äldreomsorgen.  

Vi undrar om det finns möjlighet att göra en telefonintervju med dig som förvaltningschef, 

eller med någon liknande person som besitter kunskapen att svara på våra frågor, som ett ledd 

i denna C-uppsats. Vi kommer använda oss av en diktafon för att spela in samtalet och sedan 

transkribera samtalet för att på så sätt stärka det vetenskapliga förhållningssättet.  

Finns det därför möjlighet att göra den här intervjun någon gång i veckan? Intervjun kommer 

var semistrukturerad, dvs. vi kommer ha öppna frågor. Frågorna är fem stycken. Eftersom du 

ska ha möjlighet att förbereda dig så kommer de fem frågorna här. 

1. 1999 tillkom anmälningsplikten inom äldreomsorgen, Lex Sarah. Vidtog ni inom er 

förvaltning några åtgärder i samband med att riksdagen klubbade igenom lagen eller när den 

trädde i kraft? 

2. Har ni haft några utbildningar med fokus på Lex Sarah, eller där man berört Lex Sarah, för 

er personal? Om, ja. Hur många? Om nej, varför inte? 

3. Vem i er förvaltning är det som författar och inkommer med anmälan till nämnden? 

4. Har ni utformat någon form av blankett vid en Lex-Sarahanmälan? 

5. Har ni inom er förvaltning haft värderingsdiskussioner kring anmälningsplikten? 

Tack på förhand! 

/vänligen 

Martin Tunström 
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10.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 

1. Presentation. 

2. Förklaring av vad studien går ut på. 

3. Information om etik och inspelningsmetod 

4. Frågor: 

a. 1999 tillkom anmälningsplikten inom äldreomsorgen, Lex Sarah. Vidtog ni 

inom er förvaltning några åtgärder i samband med att riksdagen klubbade 

igenom lagen eller när den trädde i kraft? 

b. Har ni haft några utbildningar med fokus på Lex Sarah, eller där man berört 

Lex Sarah, för er personal? Om, ja. Hur många? Om nej, varför inte? 

c. Vem i er förvaltning är det som författar och inkommer med anmälan till 

nämnden? 

d. Har ni utformat någon form av blankett vid en Lex-Sarahanmälan? 

e. Har ni inom er förvaltning haft värderingsdiskussioner kring 

anmälningsplikten? 

f. Har ni utformat något informationsblad till så väl brukare som personal hur 

man inkommer med en Lex Sarah-rapportering? 

5. Tacka för intervjun 

6. Lämna kontaktuppgifter till intervjuaren ifall ytterligare frågor skulle uppstå. 


