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ABSTRACT 
 
Author: Karolina Myhlendorph and Louise Fjordevik 
Title: Reporting with Lex Sarah in the individual-and family section in social services- a 
qualitative study about how the social worker reasons about report obligations.[Translated 
title] 
Supervisor: Marie Albertsson 
Assessor: Lotta Agevall Gross 
 
This study is based on a qualitative study with 8 semi-structured interviews. The aim of the 
study was to describe how social workers in the individual- and family section in social 
services in two different municipalities in Sweden reason about reporting obligations and to 
understand what lex Sarah means in the decisions making to report incongruity or not. We 
interviewed social workers that work in the department of individual- and family section, a 
municipality worker who works with state governance with all kinds people in the society. 
We asked the social workers altered questions about how they handle lex Sarah in their work. 
Three different topics were identified in our study and became the themes: Description, 
management and conflicting thoughts. Our analysis is based on two different theories, one 
about the choices a person make being in an organization, the other about how a professional 
individual have altered pressures to handle in their everyday work. By doing a semi-structured 
study of the social workers opinions, we found out that the description of incongruity was not 
the focus just in managing lex Sarah. Results of the study showed that there is several 
different aspects to take in considerations when social workers in individual- and family 
section in social services decide whether to report or not. The description is one part and their 
own individual worries affected them in their decision to report incongruity or not. They all 
had faith in lex Sarah and thought it could be used as a tool to make their work better.  
  
Keywords: Lex Sarah, social worker, individual- and family section in social services. 
 
Nyckelord: Lex Sarah, socialarbetare, individ-och familjeomsorg. 
 
 



 

 

Förord  
Vi har verkligen fått känna på ordet uppsatsprocess. Vi har skrattat, gråtit, kämpat, gett upp 

för att sedan komma igen. Det har verkligen varit en resa, och vi har lärt oss så mycket om så 

väl oss själva som andra människor. Att vara skrivpartners samtidigt som att vara bästa 

vänner kändes till en början oöverkomligt, och vi frågade oss själva om vi skulle klara av 

detta tillsammans. Det känns underbart att skriva att vi kommit närmre varandra samtidigt 

som vi är stolta över det arbete vi gjort tillsammans. För vi har verkligen arbetat tillsammans i 

detta arbete. Vi har delat upp transkribering av material och även turats om att vara ledande 

vid intervjuer, för övrigt har vi arbetat tillsammans med allt i uppsatsen.  

 

Ett stort tack till en god vän som gav oss en första idé till uppsatsen. Även tack till våra 

familjer som har stöttat oss och hjälpt oss med allt annat som skall göras samtidigt i livet.  

Tack till vår handledare Marie Albertsson för alla kloka synpunkter och råd du tillfört. 

Ett sista tack till våra informanter, utan er hade det inte blivit någon uppsats.   

 
Växjö januari 2013 

 

Karolina Myhlendorph & Louise Fjordevik  
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1 Introduktionskapitel 
 

1.1 Problemformulering 
 
Sarah Wägnert, en undersköterska på ett kommunalt äldreboende i Solna uppmärksammade år 

1997 missförhållanden och brister i bemötandet mot de äldre på det kommunala äldreboendet 

som hon arbetade på (Socialstyrelsen 2010). Detta lyftes fram i media och ledde till att 

regeringen ansåg att en kvalitetssäkring och förstärkt tillsyn genom en lagstadgad 

anmälningsskyldighet skulle kunna förebygga missförhållanden för äldre (prop. 1997/98:113 

s. 86). Lagen kom att kallas lex Sarah efter de missförhållanden och brister som Sarah 

Wägnert uppmärksammat och lagen trädde år 1999 i kraft i socialtjänstlagen (SoL) (SFS 

2001:453). År 2005 började lex Sarah gälla även för funktionshindrade i lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387) (Nyström, Edström & Malmberg 

2012 s.223). I propositionen 2009/10:131 föreslog regeringen att bestämmelserna om lex 

Sarah återigen skulle ändras och inte bara innefatta äldre och funktionsnedsatta utan gälla för 

alla som arbetar inom socialtjänsten. De nya bestämmelserna kom i bruk i juli 2011 och lex 

Sarah innebär nu att alla som arbetar med äldre, personer med funktionsnedsättning, vid 

Statens institutionsstyrelse eller inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera om risker för 

missförhållanden eller faktiska missförhållanden1 (Socialstyrelsen 2011).  

Sedan 1 juli 2011 har det i hela Sverige inkommit 1404 lex Sarah anmälningar till 

Socialstyrelsen. Av dessa 1404 anmälningar inkom 362 anmälningar under 2011 och 1042 

anmälningar under 2012. 120 anmälningar har gjorts från de enheter som arbetar med barn 

och familj. 6 anmälningar har gjorts från de enheter som arbetar med ekonomiskt bistånd och 

30 anmälningar har gjorts från de enheter som arbetar med missbruk2 (se bilaga 4). Det 

betyder att ca 11 % av de anmälningar som inkommit till Socialstyrelsen från 1/7-11 är ifrån 

IFO vilket gör ämnet intressant att studera. Vi kommer i fortsättningen använda oss av 

                                                
1 3 § Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om 
han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 
Rapporteringsskyldigheten fullgörs 
1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, 
2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och 
3. i övrigt till berörd socialnämnd. Lag (2010:429)” 
	  
2	  	  Information via e-post. Jonas Bergström, utredare på Socialstyrelsen 130103	  
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förkortningen IFO istället för individ-och familjeomsorg. Med individ- och familjeomsorg 

avser vi områdena ekonomiskt bistånd, barn och familj samt missbruk- och beroendefrågor.  

 

Intresset för lex Sarah rapportering uppkom i samband med att en av oss arbetade inom 

socialtjänsten under en kort period och inte fick någon information om lex Sarah. 

Lagändringen är relativt ny och vi inte funnit någon tidigare forskning där IFO och lex Sarah 

är kopplade till varandra kommer vi istället att redogöra för forskning som vi anser kan 

kopplas till lex Sarah och IFO. I tidigare forskning framkommer det att det kan vara svårt att 

stiga fram och anmäla om missförhållanden, denna svårighet beskriver Hedin & Månsson 

(2012) med begreppet whistleblowing. Detta på grund utav en rädsla att bli utstött och kallad 

”djävulens advokat” (Greene & Latting 2004).  Ytterligare forskning visar även att 

socialarbetarens handlingsutrymme, dvs. hur stor möjlighet de har att påverka sitt arbete 

(Svensson 2011) och prioriteringar inom socialtjänsten så som behov och kostnader (Wörlen 

2006) kan påverka socialarbetare till att rapportera enligt lex Sarah. Inte bara de olika 

svårigheterna som finns i att använda sig av lex Sarah är en påverkan i hur lex Sarah fungerar 

i praktiken. Att den enskilda individen som blivit utsatt för eller har risk för att bli utsatt av 

missförhållanden har någon nytta av rapporteringsskyldigheten är något Kjellberg (2012) 

menar går förlorat inom äldreomsorgen. Enligt Kjellberg (2012) studie kring lex Sarah och 

äldreomsorgen används inte lex Sarah på det sätt som föreskrivits i förarbeten. Detta till viss 

del på grund av att individen blir utpekad i arbetsgruppen. Vi ställer oss därför frågan om 

personalen inom IFO resonerar på ett liknande sätt? 

 

Vi vill därför i denna uppsats beskriva hur socialarbetare inom IFO i två kommuner resonerar 

kring rapporteringsskyldigheten samt förstå vad införandet av lex Sarah betyder i valet mellan 

att rapportera eller inte rapportera missförhållanden. 

 

Vi anser att hur socialarbetare resonerar kring rapporteringsskyldigheten och kring 

missförhållanden är ett komplext problem som kan analyseras med hjälp av teoretiska 

ansatser. Det teoretiska ramverk vi ser som användbara är Hirschmans (1970) teori om voice, 

exit och loyalty samt Lipskys (1980) teori om gatubyråkraters handlingsutrymme. Vi anser att 

dessa teorier är relevanta då Hirschmans (1970) teori om voice, exit och loyalty belyser de 

olika handlingsalternativ som finns när en individ upptäcker brister i en organisation samt att 

Lipskys (1980) teori belyser den ambivalens socialarbetares ställs inför i sitt 
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handlingsutrymme t.ex. att de förväntas arbeta för individen samtidigt som de styrs av lagar 

och organisationens mål.  

 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är beskriva hur socialarbetare inom IFO i två kommuner resonerar kring 

rapporteringsskyldigheten samt förstå vad införandet av lex Sarah betyder i valet mellan att 

rapportera eller inte rapportera missförhållanden. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

- Vad avser socialarbetare på IFO med missförhållande inom sin verksamhet?  

- Hur hanterar socialarbetare på IFO de situationer som de anser skall rapporteras samt 

de situationer de anser inte skall rapporteras? 

- Vilken tilltro tillskriver socialarbetare lex Sarah som instrument att förändra? 

 
1.4 Disposition  
Vi kommer i kapitel 2 inleda vårt arbete med en bakgrund till lex Sarah, detta för att få en 

förståelse för vad som är syftet med lex Sarah och vad lex Sarah handlar om. I kapitel 3 

presenterar vi tidigare forskning och då har vi valt att lägga fokus på hantering av lex Sarah 

inom äldreomsorgen, dilemman kring prioriteringar inom socialtjänsten och nationella och 

internationella kritikerprocesser inom socialt arbete. I kapitel 4 presenterar vi de teoretiska 

ansatser vi avsett att använda oss av för att kunna analysera vår empiri. I kapitel 5 kommer vi 

presenterar vår metod där vi beskrivit hur vi genomfört denna studie och även de etiska 

överväganden vi gjort under vår uppsats. I kapitel 6 presenterar vi analys och resultat i 

löpande text, för att slippa upprepningar. Slutligen i kapitel 7 har vi gjort en slutdiskussion 

som innefattar sammanfattning av resultat och analys, metoddiskussion och 

resultatdiskussion.  
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2 Bakgrund 
 

Enligt SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah är 

missförhållanden utförda handlingar. Handlingar, som på grund av förbiseende inte utförts 

eller sådant som innebär/ har inneburit hot och som medfört konsekvenser för den fysiska 

eller psykiska hälsan, säkerhet eller liv. Vid risk för missförhållande skall, vilket även skall 

rapporteras, risken vara uppenbar eller konkret (SFS 2001:453 14 kap 3§) 

Enligt SOSFS 2011:5 2kap 1 § är den som arbetar inom socialtjänsten, Statens 

institutionsstyrelse eller i verksamheter som omfattas av LSS skyldig att rapportera om 

missförhållanden eller risker för missförhållanden. Det är enbart anställda som kan rapportera 

om missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Detta gäller: 

1. ”Anställda 

2. Uppdragstagare, t.ex. placeringsboenden  

3. Praktikant eller liknande under utbildning 

4. Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program” (SOSFS 2011:5 2 kap 1 §) 

 
Informationen, angående rapporteringen, till de ovanstående skall ges vid anställning, 

praktikperiod eller vid början av ett uppdrag. Vid detta tillfälle skall även information ges om 

vem som är mottagare av rapporterna. Återkommande information skall ges efter detta. Ett 

allmänt råd från socialstyrelsen är att information om rapporteringsskyldigheten skall ges 

minst en gång om året skriftligt och muntligt (SOSFS 2011:5). 

 

Den som gör en rapport enligt lex Sarah kan inte vara anonym, eftersom den står under 

rapporteringsskyldighet (SFS 2001:453 3 kap 3§). Den anställde skall inte rapportera till 

socialstyrelsen utan det är den som bedriver verksamheten som gör en anmälan till 

socialstyrelsen efter att en rapport inkommit. Rapporter från arbetstagare kan lämnas in 

skriftligt eller muntligt. Efter att rapporten om missförhållande inkommit skall den som 

bedriver verksamheten omedelbart avhjälpa eller undanröja missförhållandet med en 

utredning. I de fall missförhållandet är allvarligt skall de som bedriver verksamheten 

omgående anmäla enligt lex Sarah till socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utarbetat en 

anmälningsblankett som den som driver verksamheten skall fylla i. Socialstyrelsen har ännu 

inte arbetat fram en handbok som verksamheterna kan använda sig av (SOSFS 2011:5). 
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Enligt SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah bör 

verksamheten arbeta fram rutiner för vem som ansvarar för lex Sarah rapporter, detta för att 

undvika jäv inom verksamheten. Av rutinerna bör även framgå vem som är ansvarig för att 

informera om rapporteringsskyldigheten som de anställda står under (SOSFS 2011:5).  

Den som bedriver verksamheten är den som gör en lex Sarah anmälan till socialstyrelsen. 

Inom kommunal verksamhet är det den nämnd socialtjänsten står under som skall göra 

anmälan. Anhöriga till personer som är aktuella för insatser från socialtjänsten eller personer 

som är aktuella för socialtjänsten kan inte göra en lex Sarah anmälan (SOSFS 2011:5). Det är 

inte olagligt att inte använda sig av rapporteringsskyldigheten. Syftet med lagen är att 

förändra sådant som skapar brister i organisationen och att förhindra att liknande 

missförhållanden uppstår igen. Rapporteringsskyldigheten skall användas som ett stöd för 

personal för att de skall våga göra en anmälan utan att vara rädda för påföljder 

(prop.1997/98:113 s. 88). 

Lex Sarah är en del av ett systematiskt kvalitetsarbete som skall bedrivas inom de 

verksamheter som står under socialtjänstlagen och LSS-lagen. (SOSFS 2011:5). De insatser 

som ges av socialtjänsten skall vara av god kvalité (SFS 2001:453 3 kap 3§).  
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3 Tidigare forskning 
 
Vi har i detta kapitel valt att redogöra för tidigare forskning som vi anser vara kopplat till vårt 

syfte med studien som är att beskriva hur socialarbetare inom IFO i två kommuner resonerar 

kring rapporteringsskyldigheten samt förstå vad införandet av lex Sarah betyder i valet mellan 

att rapportera eller inte rapportera missförhållanden. 

Vi presenterar här tidigare forskning som handlar om hantering av lex Sarah, dilemman kring 

prioriteringar inom socialtjänsten och nationell och internationella kritikerprocesser inom 

socialt arbete. Dessa forskningsområden anser vi vara av relevans då de ger oss en kunskap 

kring socialtjänsten och lex Sarah.  

 

Forskning om hantering av lex Sarah inom äldreomsorgen 
 
Kjellberg (2012) beskriver i sin avhandling om hur klagomål och rapporter kring 

missförhållanden fungerar inom äldreomsorgen och om de funktionerna lex Sarah ska 

medföra fyller någon roll. Hennes syfte är att öka kunskapen om olika perspektiv på lex Sarah 

inom äldreomsorgen. För att kunna se på lex Sarah ur olika perspektiv har hon delat upp sin 

undersökning i brukarnivå, kommunalnivå och statlig nivå detta har hon gjort med så väl 

fallbeskrivningar, observationer, skriftliga brukarklagomål och lex Sarah rapporter (Kjellberg 

2012 s.60).   

 

Ur fakta som Kjellberg samlat in ser hon att de lex Sarah rapporter som gjorts, främst gjorts 

för de som är ansvariga för verksamheten och att omsorgstagarna inte ingick som en del i 

rapporteringen, rättigheterna för den enskilde menar hon därför kommit i skymundan i det 

vardagliga arbetet. Hon beskriver detta med ”… en dissonans mellan kvalitetsarbete och 

omsorgsarbete” (Kjellberg 2012 s. 204). Uppdelningen mellan kvalitetsarbete och 

omsorgsarbete beskriver Kjellberg med åsikten om att olika tjänster inom samma verksamhet 

hamnar i olika ändar av rapporteringen. Det pågående kvalitetsarbetet som grundas på 

politiska och lagstadgade regler får konsekvensen att det påverkar den omsorg brukarna får. 

Hon betonar också hon anser att brukarna och omsorgsarbetet måste räknas in i 

kvalitetsarbetet så att fokus inte bara hamnar på rapporteringen (Kjellberg 2012).  

 

Kjellberg har i sin avhandling även försökt förstå hur ett missförhållande graderas utifrån 70 

olika lex Sarah rapporter hon tagit del av från olika kommuner i Sverige. Utifrån rapporterna 
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såg hon att 18 % bedömdes som allvarliga av utredaren, 7 % bedömdes inte vara allvarliga 

missförhållanden av utredaren och i 74 % fanns inte någon bedömningsgrad. Utifrån sin 

studie såg hon inga mönster kring hur utredaren i varje fall bedömde ett missförhållande som 

allvarligt (Kjellberg 2012 s. 223). Följande mönster såg hon själv i hur missförhållande 

definieras: 

- Systemfel i organisationen 

- Upprepade misstag 

- Olika personer som gjorde samma misstag 

- Medvetenheten och avsikten i sitt misstag 

Detta menar Kjellberg leder till att syndabockar pekas ut och att det i praktiken gjort att lex 

Sarah-rapportering inte fungerar så som det var tänkt, så som förarbeten och handböcker 

syftat till (Kjellberg 2012 s.223f) 

 

Kjellberg (2012) har beskrivit en klagomålsprocess utifrån ett brukarperspektiv. Slutsatserna 

hon drog är att klagomål har dålig förändringseffekt för individen och att den som utför 

klagomålen anses vara irriterande. När någon gjort ett klagomål såg Kjellberg två olika 

processer äga rum, antingen stängdes den som klagade ner eller så skapades en utvidgad 

process. Att stänga ner den som klagade innebar att man tystade personens klagan med olika 

slags bortförklaringar. Dessa bortförklaringar för att stänga ner individen kunde vara med 

åsikter som att den som klagade var för krävande och/eller att de var dementa och därför inte 

hade fullgoda åsikter. Att en utvidgad process skapas kopplar Kjellberg till begreppet om 

whistleblowers där stigmatisering av individen som klagar ifrågasätts och avgör hur långt 

klagomålet kan gå för att leda till förändring. Arbetet som utförs av arbetstagarna för att skapa 

bättre kvalitet genom dokumentering gör att omsorgsarbetet minskar. Resurserna som sätts in 

för att öka rutinerna för personalen att dokumentera leder enbart till minskad vård för de äldre 

enligt Kjellberg. Kjellberg anser att det finns två mönster kring hur lex Sarah används i 

praktiken. Att kunna identifiera upprepade systemfel och att identifiera ”olämplig personal”. 

Att brukaren behöver utsättas för flera missförhållanden och att den personal som gjort fel 

utpekas är något Kjellberg inte anser vara lagens mening (Kjellberg 2011 s.243f). 

 

 



 

8 
 

Forskning om dilemman kring prioriteringar inom 

socialtjänsten 

 
Enligt Wörlen (2006) förs det hela tiden diskussioner inom offentlig sektor kring vad som 

skall prioriteras. Beslutsfattare på olika nivåer anser ofta att det är svårt att veta vad som skall 

prioriteras då det ofta handlar om att tillgodose människors behov. De prioriteringar som görs 

i en offentlig verksamhet grundas på medvetna eller omedvetna föreställningar om vad 

individen har för behov. Inom socialtjänsten behöver socialarbetare även ta hänsyn till 

lagstiftning och riktlinjer inom organisationen (Wörlen 2006. s.29f). 

 

Utifrån kunskapen om att det finns olika sätt att prioritera på inom vården och socialtjänsten 

gjorde Wörlen (2006) en enkätstudie av 6 kommuner under år 2006, bland tjänstemän på IFO, 

tjänstemän som arbetade med äldre, psykiskt och fysiskt funktionshindrade och politiker som 

arbetade på facknämnder, socialnämnd eller liknande. Syftet var att se på hur de väljer att 

prioritera och hur de förhåller sig till sina prioriteringar. Hon jämförde sedan tjänstemännen 

på IFO och tjänstemännen som arbetade med äldre och fick resultatet att det finns en 

ambivalens kring vad som skall prioriteras inom bägge sektorer. Tjänstemännen betonade att 

det finns en motsägelsefullhet i att följa lagen samtidigt som de skall använda sig av sitt 

handlingsutrymme. Politikerna i studien ansåg att den styrning staten genomför med att införa 

lagar medför att de själva har lite utrymme att påverka hur deras prioriteringar ska utformas. 

De betonade också att det behövs mer diskussioner kring prioriteringsprinciper. Wörlen 

(2006) menar att prioriteringar handlar om beslutsfattande.  

 

Tjänstemännen har stort handlingsutrymme vilket medför att de ofta har rätt att avgöra vem 

som har rätt till hjälp och i vilken omfattning denna hjälp skall ges. Att det finns en 

prioritering kring olika samhällsgrupper beskriver Wörlen som att ”Gemensamt för merparten 

av de grupper som ges en lägre prioritet är att de potentiellt kan betraktas som ´ovärdiga´ 

mottagare av samhälleligt stöd då det kan finnas en beteendedimension i botten på deras 

problematik” (Wörlen 2006 .s43). Hon menar även att hon tror att Sveriges försämrade 

ekonomi kommer att leda till ett ökat krav på socialtjänsten att prioritera, och att detta leder 

till att andra organisationer kommer fylla upp det kommunen inte längre klarar (Wörlen 

2006). 
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Eftersom socialtjänsten är en ramlagsstyrd verksamhet ger lagen en viss antydan om hur 

prioriteringar inom socialtjänsten bör utföras, men det kan vara svårt att realisera lagen i 

reella beslut. Lagstiftningen ålägger kommunen att utöva viss typ av verksamhet, utan 

närmare angivning om kvalitet och omfattning (Wörlen 2006).  

 

Svensson (2011) har analyserat de tre verksamheterna socialtjänst, sjukvård och skola utifrån 

kontroll, styrning, legitimitet och ansvar. En genomgående fråga han ställer är ” Hur bryts 

professionellt ansvar mot andra former av ansvar?” (Svensson 2011 s.302). Han betonar att 

det är svårt att kontrollera och övervaka organisationer som arbetar med människor då dessa 

verksamheter arbetar under sekretess. Han kopplar ansvar till begreppet handlingsutrymme 

och beskriver detta med att med frihet följer ansvar. Ansvar förekommer i olika sammanhang 

i livet, och inom olika organisationer. Dock bör en professionell tjänsteman alltid kunna stå 

till svars för de normer och de lagar som råder i sin verksamhet. Bland dessa tjänstemän 

räknas även professionella yrkesutövare inom socialtjänsten in. Socialarbetaren måste vara 

medveten om de lagar de styrs under och de normer som finns i verksamheten (Svensson 

2011).  

 

Hur en tjänsteman arbetar har förändrats under de senaste decennierna enligt Svensson 

(2011). Han beskriver det med att förr arbetade tjänstemannen enbart efter eget ansvar, det var 

då ingen som granskade arbetet på det sättet som det görs i dagens samhälle. Att det skett en 

förändring i relationen mellan organisation och individ ser han också som en utveckling. 

Detta beskriver han med att det finns en större efterfrågan av resultat och mer inflytande i 

organisationer (Svensson 2011 s. 315f).  

 

Hedin & Månsson (2012) betonar att det finns olika nivåer i en organisation, och att dessa 

olika nivåer har olika normer och ansvar. Enligt författarna finns det minst tre olika nivåer, 

dessa är (utifrån vår egen översättning): 

- Politiker och ledare som försöker hålla nere de kommunala utgifterna 

- Tjänstemän i förvaltning som ska verkställa de politiska besluten  

- ”Gatunivåbyråkrater” som har direkt kontakt med klienterna och ser de olika 

gruppernas problem (Hedin & Månsson 2012 s.164). 
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Nationell och internationell forskning om kritikerprocesser 

inom socialt arbete 

 
Whistleblowing är ett fenomen som vuxit fram i USA och andra anglosaxiska länder, och 

syftar på att anställda för fram kritik mot händelser på deras arbetsplats och avslöjar interna 

missförhållanden som till exempel försumlighet i behandling av klienter eller maktövergrepp 

En pionjär för whistleblowing är Albert Hirschman som år 1970 diskuterade de olika 

handlingsalternativ som uppstår när en anställd upptäcker brister inom organisationen. År 

1972 utgavs en debattbok i USA där kända whistleblowers beskrev erfarenheter av 

kritikerprocesser (Hedin & Månsson 2008). 

 

Hedin & Månsson (2012) har gjort en studie som undersöker kritikerprocesser i svenska 

offentliga organisationer. De har studerat hur whistleblowing fungerar i organisationer i 

Sverige och konstaterar att det gjorts få undersökningar om begreppet i Sverige. I deras studie 

ställer de frågor som ”Under vilka villkor finns det skäl att klaga inom offentliga 

organisationer?  Vilka faktorer kan utlösa och påverka händelseförloppet? Vad blir 

konsekvenserna för den enskilda medarbetaren och för organisationen?” (Hedin & Månsson 

2012 s.153). Hedin & Månsson belyser hur klagomålen framförs, vilken betydelse det har hur 

klagomålen framförs och att ledningen inte vill att klagomålen ska påverka organisationen 

negativt. I studien framför flera personer hur politiska beslut påverkade deras etiska tankesätt 

i arbetet, och att de då upplevde att de tvingades utföra sitt arbete på ett felaktigt sätt (Hedin 

& Månsson 2012 s.154ff). Hedin & Månsson beskriver att kritik inifrån organisationen inte är 

lika känsligt som om den kommer utifrån. De visades sig dock att det var skillnad på muntliga 

klagomål och skriftliga klagomål. Muntliga klagomål diskuterades i organisationerna och de 

som framförde klagomålen ansågs vara ansvarsfulla. Skriftliga klagomål skapade däremot 

negativa reaktioner och blev mer laddat. Skriftliga klagomål ansågs vara mer riskabla då de 

kunde ”läcka ut” till tidningar och offentligheten (Hedin & Månsson 2012). 

 

Hedin & Månsson skiljer på internal whistleblowing och external whistleblowing. I sitt 

resultat kommer de fram till att i 25 % av de fall de studerat blev klagomålet bara ett internt 

klagomål (internal whistleblowing) eftersom chefen för organisationen rättade till problemet 

eller att den som framförde klagomålet inte vill fortsätta processen. I 75 % av fallen medförde 

dock rapporteringen att den som framförde klagomålet, tog det utanför organisationen 
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(external whistleblowing), genom att gå till exempelvis Socialstyrelsen (Hedin & Månsson, 

2012 s.158).  

Författarna kom i sitt resultat fram till tre handlingsmönster efter rapportering. Dessa tre 

handlingsmönster var (utifrån vår egen översättning):  

- Omfattande förändringar 

- Begränsade förändringar 

- Inga uppenbara förändringar (Hedin & Månsson 2012 s.163) 

De flesta av organisationerna kom att tillhöra handlingsmönster ett och två medan bara ett 

fåtal ledde till inga uppenbara förändringar. Detta betyder enligt Hedin & Månsson att 

whistleblowing ofta leder till någon slags förändring i organisationen. Möjligheten att 

rapportera med hjälp av en lag är en viktig metod för att personer ska rapportera (Hedin & 

Månsson 2012 s.163) 

 

Greene & Latting (2004) har i sin artikel haft som syfte att se hur professionella inom socialt 

arbete använder sig av att sin påverkan för att deras klienter ska få sina rättigheter 

tillgodosedda. Få medarbetare som upptäcker missförhållanden rapporterar om dem. Ofta 

finns en rädsla för att andra medarbetare i organisationen skall uppleva en anmälan som ett 

hot. Whistleblowing kan upplevas som ett sätt att bli förrådd av en kollega och att det inte går 

att lita på den personen i fortsättningen. Andra ser på whistleblowing som något som förstör 

medarbetarens rykte. Detta medför att den som rapporterar om missförhållanden ofta känner 

sig utsatt och illa till mods. Personen kan kallas ”djävulens advokat”, och psykologisk 

utfrysning kan förekomma, enligt Greene & Latting (2004 s.221f).  

 

Enligt Preston-Shoot (2011) tenderar socialarbetare att undvika dilemman istället för att 

försöka lösa dem. Många är även rädda för konsekvensen av att säga ifrån. Balansen mellan 

att vara lojal mot sina medarbetare/ kollegor, och att följa sin egen känsla kring vad som är 

rätt och fel, är svår. Socialt arbete är delvis moraliskt styrt och är en komplex 

sammanställning av lagliga, organisatoriska, ekonomiska, kulturella, professionella, etiska 

och personliga perspektiv. Socialarbetare fostras till att vara moraliskt aktiva och ha en etisk 

medvetenhet enligt Preston-Shoot (2011). Implementering av kunskap om lagar och värden i 

praktiken är svårt samtidigt som socialarbetaren skall upprätthålla social rättvisa för sina 

klienter. Många socialarbetare tycker att det är svårt att hålla fast vid de värderingar de har 
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kring socialt arbete samtidigt som de skall hålla en budget. Det behövs ett starkare fokus på 

etiska rättigheter när implementeringen av lag skall ske. Det kan främja socialarbetaren till att 

kritiskt reflektera över lagens huvudsyfte enligt Preston-Shoot (2011 s.184ff).  
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4 Teori 
 
Vi har i detta avsnitt valt att presentera de teorier vi analyserat vår empiri med. De teorier vi 

valt att använda oss av är Hirschmans (1970) teori om exit, voice & loyalty och Lipskys 

(1980) teori om gatubyråkraters handlingsutrymme. Hirschmans (1970) teori har vi valt för 

att vi genom tidigare forskning har sett att det kan vara svårt för en tjänsteman att göra sin 

röst hörd i en organisation. Greene & Latting (2004) ger exempel på detta då de menar att få 

medarbetare rapporterar om missförhållanden på grund av rädsla för kritik. Hur 

tjänstemannen väljer att hantera kritik inom organisationen påverkas av olika faktorer (Hedin 

& Månsson 2012), och detta menar vi kan analyseras utifrån teorin om exit, voice & loyalty.  

Lipskys (1980) teori om gatubyråkraters handlingsutrymme har vi valt att använda oss av för 

att belysa ambivalens socialarbetare har kring sitt handlingsutrymme. Hur socialarbetaren 

väljer använda sitt handlingsutrymme kan kopplas till Wörlen (2006) forskning om 

prioriteringar socialarbetare gör inom IFO. Vi anser att våra frågeställningar går att koppla till 

teorierna då teoriernas syfte är att beskriva förhållningssätt, forskningsfrågorna bygger på att 

skapa en förståelse av förhållningssätt. 

 

Exit, voice & loyalty 
 
Hirschman bygger sin teori på ett kund- företagsperspektiv. Han menar dock att exit, voice 

och loyalty även går att se på utifrån andra organisatoriska perspektiv. Han beskriver att det 

går att se på de olika sociala mönster som sker i interaktionen mellan människor inom en 

organisation (Hirschman 1970).  Vi kommer i analysen istället se på teorin ur ett 

socialarbetare- organisationsperspektiv. Vi kopplar socialarbetaren till det Hirschman menar 

är kund och organisationen till det Hirschmans menar är företag. Vi är medvetna om att vi 

därmed anpassar teorin till vår studie. Vi kommer i analysen att använda den vidareutveckling 

vi gjort av Hirschmans teori och inte använda oss av den ur ett kund-företagsperspektiv som 

är Hirschmans avsikt. Vi ser att det finns en skillnad mellan att vara kund i ett företag mot att 

vara socialarbetare i en organisation, detta för att socialarbetaren har fler aspekter att ta 

hänsyn till.  

Hirschman (1970) beskriver dock begreppen exit, voice och loyalty ur ett kund- företags 

perspektiv. Han förklarar hur människor väljer att agera när det uppstår komplikationer inom 

en organisation och hur han ser ett mönster av beteenden vid dessa tillfällen. Hirschman ger 

exempel på var dessa mönster kan studeras.  
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Exit innebär enligt Hirschman (1970) att kunden antingen lämnar organisationen eller istället 

slutar köpa produkten eller tjänsten företaget säljer. 

Voice innebär att personer inom organisationen eller kunder som köper produkten eller 

tjänsten gör sin röst hörd genom klaga till ledningen (Hirschman 1970. s.3f) 

Loyalty är ett begrepp som ingriper i både exit och voice. Det handlar om lojalitet inom 

organisationen och kan påverka viljan till att använda sig av exit och voice (Hirschman 1970) 

 

Exit 

Exit är enligt Hirschman motsatsen till voice och han menar att det är det svårare alternativet 

att välja när missnöje uppstår. Han menar att inom den politiska världen ses det som bättre att 

stanna och klaga (voice) än att lämna (exit). Han beskriver att det kan ses som ”kriminellt” att 

lämna organisationen och nämner även ord som ”förräderi”.  Inom organisationer som riktar 

sig mot individer är voice det bästa förändringsverktyget, eftersom exit inte alltid kan vara ett 

alternativ (Hirschman 1970. s.16f) 

Hirschman problematiserar det faktum att kunden väljer att lämna företaget på grund av 

bristande kvalitet och detta gör att företaget förlorar intäkter. Detta skapar förändring i 

företaget och förbättrar därmed kvaliteten (Hirschman, 1970). Är något fel i organisationen 

måste den som lämnar organisationen göra det med en antydan om att något måste förändras, 

och det förutsätter även att det är genomförbart. För att skapa förändring behövs två olika 

kunder, engagerade kunder och oengagerade kunder (Hirschman 1970. s.24). Båda 

kundkategorier behövs för att kunna skapa förändring i företaget. Även de kunder som lämnar 

företaget eller de som stannar kvar ovetande om kvalitetsbristen är av stor vikt för att 

företaget ska klara sig på marknaden. Hirschman menar att i en så kallad bra företagsvärld har 

företaget möjligheter att klara av ett visst mått av konkurrens från andra företag, som kan 

erbjuda annan kvalitet, tack vare denna konkurrens identifierar företaget det som de bör bättra 

sig på (Hirschman 1970. s.23ff). 

 

Voice 

Hirschmans (1970) definition av voice är att göra sin röst hörd och inte hålla inne med sina 

åsikter. Voice är enligt honom ett sätt att göra sin röst hörd för att ibland få till politiska 

förändringar. Voice är till skillnad från exit ett försök att få till en förändring. Att göra sin röst 

hörd kan ske genom att anställda går direkt till ledningen, eller protesterar som grupp för att 

få till en ny inställning (Hirschman, 1970. s.30). Om en medlem i en organisation t.ex. en 
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arbetstagare går ut och gör sin röst hörd, ger detta en annan mening än om en kund gör sin 

röst hörd (Hirschman, 1970. s.31f). 

 

Loyalty 

Hirschman beskriver att när loyalty (lojalitet) existerar i en organisation blir medlemmen 

mindre benägen att säga upp sig och gå eftersom medlemmen vill vara lojal mot 

organisationen.  

Lojaliteten skapar även möjlighet till att framföra sin åsikt och röst. En individ som känner en 

stark tillhörighet i en organisation söker ofta vägar att öka sitt inflytande över organisationen, 

speciellt gäller det i de fall då individen upplever att organisationen är på väg i fel riktning. En 

medlem av en organisation kan vara missnöjd över den utveckling organisationen har, men 

ändå fortsätta att vara lojal och inte ha något inflytande över organisationen. Detta enbart om 

han tror på möjligheten att det kommer ske en förändring, som kommer att förbättra det som 

inte fungerar, för att förändring skall uppnås inifrån organisationen (Hirschman 1970 s.98) 

 

Samband mellan exit, voice och loyalty 

I valet mellan exit och voice väljs oftast voice. Finns lojalitet är de svårare att gå. Lojaliteten 

gör att medlemmen tvingas in på andra handlingsvägar och ger upphov till kreativitet. Voice 

skapar förändring genom att en skapelseprocess går igång, medan exit är enkelt men inte ett 

effektivt alternativ då det inte skapar förändring (Hirschman 1970 s.99). Lojalitetsbegreppet 

är centralt i striden mellan exit och voice. Inte enbart för att lojalitet kan medverka till att 

medlemmar stannar längre i en organisation och därför istället använder sig av voice. 

Begreppet är även centralt för att det implicerar motsatsen till lojalitet, dvs. illojalitet som i 

sin tur kan medverka till exit. Det betyder inte att den mest lojale medarbetaren inte kan välja 

exit. Känner medarbetaren att det inte finns många fler möjligheter än att välja exit är detta en 

mycket bra förhandlingsstyrka dvs. hon eller han kan underbygga sitt exit med hot om att 

lämna organisationen med informationen. Hirschman (1970) betonar att om det inte finns 

några lojalitetskänslor hos medarbetaren medför inte exit mer kostnader än den tid det tar att 

hitta andra organisationer där arbete finns. Finns inte lojalitetkänslor har troligtvis 

medarbetaren en uppfattning om att hon eller han inte har inflytande, och beslutet att gå 

kommer troligtvis ske i tystnad. Att hota om att gå från organisationen, kommer däremot 

troligtvis från den lojale arbetaren då det finns en tro på förändring. Att inte vilja gå ur en 

organisation trots oenigheter är ett tydligt exempel på loyalty. Medarbetare som inte är lojala 

och väljer exit får en stämpeln som förrädare (Hirschman 1970 s. 101f).  
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Gatubyråkratens handlingsutrymme 

 
Gatubyråkrat 

Lipsky (1980) belyser tjänstemän, som han kallar ”street-level bureaucracies”, och 

sammanhanget i hur tjänstemännen och organisationen påverkar varandra (Lipsky 1980. 

s.xii). Ordet kan översättas till svenskan gatubyråkrat, frontlinjebyråkrat eller gräsrotsbyråkrat 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Fortsättningsvis använder vi oss av ordet 

gatubyråkrat. De tjänstemän Lipsky (1980) benämner som gatubyråkrater är exempelvis 

advokater, lärare eller socialarbetare som arbetar inom offentlig verksamhet och därmed 

arbetar med service för allmänheten. De är (Lipsky 1980) Vi kommer att dra parallellen 

gatubyråkrat-socialarbetare. Lipsky (1980) betonar att det finns olika dilemman för dessa 

personer, på grund av att politiken påverkar deras arbete och att deras roll har stor betydelse 

för individen de ger service till (Lipsky 1980 s.3ff). En gatubyråkrat har ofta en delad roll i 

samhället. Det finns en önskan från medborgare om att de personer som arbetar med service 

ska vara rättvisa i sina bedömningar och stå upp för människan samtidigt som att det finns en 

önskan från medborgarna om att personer som arbetar med service ska ha samhällets bästa i 

tanken och arbeta efter att det blir lika för alla. De har en maktroll då de har ett stort 

handlingsutrymme men samtidigt en skyldighet då de står under lagar (Lipsky 1980. s. 12f).   

 

De bedömningar som gatubyråkraten måste göra i sitt dagliga arbete påverkas såväl av 

personliga som organisatoriska faktorer (Lipsky 1980. s.16f). I offentliga organisationer kan 

det finnas skillnad mellan de mål gatubyråkraterna har samt de som deras chefer har. 

Ledande bestämmelser som görs av chefer och politiker måste för att organisationen ska 

fungera stämma överens med de prioriteringar och arbetsförhållanden gatubyråkraten arbetar 

i (Lipsky 1980. s. 25) 

 

Handlingsutrymme 

Klienter till gatubyråkrater söker sig ofta inte till tjänstemännen frivilligt, detta för att 

klienterna befinner sig i en utsatt position och är i behov av hjälp av en offentlig organisation. 

Gatubyråkrater kan uppleva att de inte har något att förlora genom att misslyckas i 

bemötandet med klienten. Klagomål från klienter förändrar sällan något i organisationen 

(Lipsky 1980 s.55). Det faktum att det alltid finns människor som är beroende offentliga 

organisationers hjälp gör att det inte spelar någon roll om vissa kunder är missnöjda med 



 

17 
 

kvaliteten på den service de får, det kommer alltid finnas andra som behöver tjänsten och som 

är villiga att acceptera det pris som följer med hjälpen (Lipsky 1980 s.55).   

 

När individen kommer till ett socialkontor är den enligt Lipsky (1980) en individ med egna 

livserfarenheter. För att underlätta sin arbetsvardag måste socialarbetare kategorisera in alla 

individer till klienter. Det gör att socialarbetaren ser individen som en klient men individen 

ser fortfarande sig själv som en individ. Detta medför att individen tror att socialarbetaren ser 

till individens bästa medan socialarbetaren måste behandla alla klienter lika.  

Gatubyråkrater förväntas vara goda och hjälpsamma av allmänheten. De förväntas även 

använda sig av sin kunskap, skicklighet och position och se till att klienten får den bästa 

behandlingen. De slits ständigt mellan de krav som finns att förbättra lyhördheten för klienter 

och samtidigt bli mer effektiva i sitt arbete. Gatubyråkraten har stort handlingsutrymme i de 

beslut de tar samtidigt som de styrs av regler och lagar samt direktiv från överordnade, dvs. 

deras chefer. De lagar och förordningar de skall arbeta efter skapas av politiker. Målen för 

dessa verksamheter är oftast otydliga och orealistiska (Lipsky, 1980). 

 

Gatubyråkrater får sin roll utifrån det uppdrag de fått från organisationen. Denna roll formas i 

mötet med klienten. Detta skapar ett dilemma då socialarbetaren möter klienten som 

människa men samtidigt måste ta hänsyn till sitt handlingsutrymme som är begränsat efter de 

ramar som organisationen har. Gatubyråkraten hamnar i ett dilemma då hon eller han har till 

uppgift att tillgodose klientens behov med de uppdrag organisationen har och samtidigt 

koppla samman dem så att bägge parter blir rätt bemötta (Lipsky 1980). Gatubyråkrater som 

arbetar nära klienter kommer ofta i en lojalitetskonflikt då de förväntningar klienterna har inte 

alltid går att uppfylla efter verksamhetsmålen. Vid lojalitetskonflikten har gatubyråkraten 

möjlighet att agera på ett sätt som denne finner lämpligt. Detta för att det i offentliga 

organisationer finns svårigheter kring att följa upp gatubyråkratens arbete. Offentlig sektor 

får inte indikationer från marknaden om hur verksamheten fungerar. Inom privat sektor är 

ekonomin mer framträdande och kan därför visa indikationer på god kvalitet eller dålig 

kvalité inom verksamheten (Lipsky 1980 s. 48). Desto större utrymme för tolkning inom 

verksamheten desto större frihet har gatubyråkraten att definiera vad som är god kvalitet 

inom en verksamhet. Desto fattigare människor är desto större inflytande har gatubyråkrater 

över dem (Lipsky 1980). 
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Gatubyråkraten har stor makt i mötet med klienten då gatubyråkraten kan lägga upp sitt 

arbete efter individuella handlingsstilar och värderingar (Lipsky, 1980).  Den position som 

socialarbetare har i organisationen kräver handlingsutrymme. Gatubyråkrater arbetar i 

situationer som är så komplicerade att arbetet inte går att reglera på högre nivå än 

tjänstemanna-nivå. Lipsky (1980) menar att verksamheten måste vara konstruerad så att det 

ger gatubyråkratens handlingsutrymme eftersom varje situation de stöter på är unik (Lipsky 

1980). 
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5 Metod 
 
5.1 Val av vetenskapsteoretisk ansats 
 
Den vetenskapligt teoretiska ansats vi valt att inspirerats av är hermeneutiken, dvs. läran om 

tolkning och förståelse (Thomassen 2007). Vid förståelsen av ett fenomen ger vi det tolkning 

och innebörd. Det öppnar för att kunna, känna, vilja, veta och göra (Lindholm 1979). 

Utgångspunkten för tolkning och förståelse är språket. Förståelsen är inte självklar, utan det 

finns alltid en risk för missförstånd (Thomassen 2007 s. 179). 

Hermeneutiken lägger vikt vid forskarens förförståelse. Inte bara den förståelse som skapas 

under studiens gång utan även den förförståelse forskaren har genom tidigare erfarenheter, 

tidigare forskning och fackmässiga begrepp (Grönmo 2006). Det betyder att vi alltid har en 

förförståelse. En av oss har arbetat inom socialtjänsten och har därför viss erfarenhet av 

socialtjänsten. Vi anser dock inte att det har varit av relevans för vår uppsats mer än att det 

har skapat ett intresse för ämnet.  

 

I vår studie har vi lagt större vikt vid att koncentrera oss på vår tolkning/beskrivning av 

informanternas synpunkter än på deras kunskap om lex Sarah, då det är detta hermeneutiska 

studier utgår ifrån. Grönmo (2006) betonar att analyser gjorda ur hermeneutisk synsätt utgår 

från att fenomen inte går att förstå utan att ha en större helhet. Analysen utförs genom en 

pendling mellan förförståelse, delförståelse och helhetsförståelse (Grönmo 2006) 

  

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att kvalitativ forskningsintervju vill undersöka 

synvinklar, meningar och erfarenheter. Vi har i vår studie använt oss av kvalitativ 

forskningsintervju. För att kunna förstå och beskriva utifrån informanternas ord. 

Utifrån den information informanterna givit oss har vi gjort en analys med den teori vi valt för 

att få en vidare förståelse för det de har berättat. Empirin och teorin är analyserade och 

tolkade, och i slutänden är det genom våra ord uppsatsen genererat de resultat vi presenterar. 

 

En deduktiv studie lägger vikt vid teoritestning och grundas på deduktiva ansatser, 

problemställningarna utgår då ifrån teorin. En induktiv studie lägger istället vikt på tolkning 

och bygger upp en teoretisk förståelse utifrån empiriska analyser (Grönmo 2006). Sköldberg 

(1994 s.41ff) menar att deduktion utgår från teori och att induktion utgår ifrån empiri. Vi hade 

från början det teoretiska begreppet Whistleblowing som utgångspunkt för att hitta vidare 
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information och göra vår intervjuguide. Utifrån ifrån det blev vårt val att fokusera på detta i 

vår redovisning av tidigare forskning. Som Grönmo (2006) betonar har forskaren alltid en 

förförståelse och vi är medvetna om att begreppet whistleblowing varit en del av vår 

förförståelse då vi har tidigare kunskap om detta begrepp. Vi insåg dock vid 

empiriinsamlingen att detta teoretiska begrepp inte kunde hjälpa oss fullt ut analysera vår 

empiri och därför valde vi istället att använda oss av Hirschman (1970) och Lipskys (1980) 

teorier. Vi är medvetna om att vår empiri även hade kunnat analyseras utifrån begreppet 

whistleblowing men vi har sett en större tillämpning genom att främst använda oss av 

Hirschman (1970) och Lipskys (1980) teorier. I efterhand kan vi därför se att vår ansats till 

viss del varit deduktiv från början men att den med våra teorier blivit mer induktiv. Alvesson 

& Sköldberg (1994) skriver om abduktion där forskaren utgår från empirin, men avslår inte 

teoretiska för-föreställningar och ligger närmre deduktionen än induktionen. Detta skulle vi 

istället i efterhand säga att vi använt som vetenskaplig teoretisk ansats. Vi har även valt att 

som i nämnt ovan ändra Hirschmans teori från kontexten kund-företag till socialarbetare-

organisation, detta för att vi anser att teorin kan användas i vår studies kontext. Detta är något 

vi förstår även Hirschman möjliggör i sin teori då han beskriver att hans teori även kan 

kopplas till sociala mönster i en organisation. 

 
5.2 Litteratursökning 
 
Backman (2008) betonar att det finns fyra typer av dokument som är vetenskapliga, dessa är: 

”    -     Vetenskapliga tidsskriftsartiklar 

- Forskningsrapporter 

- Rapport/uppsats 

- Populärvetenskaplig framställning” (Backman 2008, s.19) 

 

Hur ett vetenskapligt dokument granskas och kontrolleras är avgörande för hur vetenskaplig 

den anses vara. Att en rapport/uppsats enligt Backmans ska ses som en ”färdighetsträning” 

betonar vi här med vårt val av vår litteratursökning (Backman 2008. s.19). 

 

Tidigare forskning 
 
För att hitta tidigare forskning om lex Sarah och IFO valde vi att söka på olika databaser. Ett 

exempel på detta är OneSearch som är Linnéuniversitetet söktjänstprogram. Vi valde att till så 

stor del som möjligt använda oss av referee granskat material, vilket enligt Backman (2008) 
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innebär att materialet är granskat av andra än de som är medförfattare. Med kunskap om att 

det finns olika erkända tidsskrifter och olika tyngd i rapporter fick vi slutligen med sex olika 

källor till vår tidigare forskning.  

 

 
Teori 
 
För att hitta fakta om teorin valde vi att gå till ursprungskällorna av de som skapat teorierna, 

vilket i vårt fall var Hirschman (1970) och Lipsky (1980). Då vi även har med ett teoretiskt 

begrepp, som vi uppfattar har nära anknytning till Hirschmans teori, har vi valt att även ha 

med litteratur som beskriver begreppet Whistleblowing. Vi har under studiens gång varit 

medvetna om att den litteratur vi använt oss av för våra teorier är från 1970-1980 talet och har 

därmed fått ställa oss frågan hur användbart det är i dagens läge. 

 
 

5.3 Val av datainsamlingsmetod 
 
Vi valde i vår uppsats att intervjua socialarbetare då vårt syfte med studien är beskriva hur 

socialarbetare inom IFO i två kommuner resonerar kring rapporteringsskyldigheten samt 

förstå vad införandet av lex Sarah betyder i valet mellan att rapportera eller inte rapportera 

missförhållanden. För att få en förståelse för hur socialarbetare på IFO hanterar lex Sarah 

valde vi att använda oss av en intervjuguide vid intervjuerna. Kvale & Brinkman (2009) 

beskriver att kvalitativ intervjuande handlar om olika saker för olika personer. Forskaren kan 

intervjua med syftet att ”… gräva fram redan existerande klumpar av mening…” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.34). Vi anser att kvalitativa intervjuer stämmer överens med vår önskan 

om att få förståelse för socialarbetarens uppfattning. Vår avsikt var att få veta vilken syn och 

uppfattning informanterna hade kring våra frågeställningar och ansåg därför att det var den 

metod som skulle passa vår uppsats. Då våra informanter kan leda in intervjun på nya frågor 

är det också en fördel att använda sig av denna metod till skillnad mot den kvantitativa 

metoden där det ses som en nackdel (Bryman 2011). Kvale & Brinkmann (2009) betonar 

också olika slags informationsvarianters betydelse, vilket syfte en forskare har gör grunden 

till vilken metod som väljs.  

 

Vi valde även att i vår uppsats använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att 

vi följde en intervjuguide under våra intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer skapas 

möjlighet att ställa nya frågor och frågorna behöver inte ställas exakt likadant som under 
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föregående intervju. Informanten ges möjlighet att svara på frågorna som den vill och 

forskaren ges möjlighet att spåra in intervjun på nya teman om så önskas. Vill en forskare 

forska om ett specifikt ämne är den semistrukturerade intervjun bra att använda sig av då den 

handlar om att fokusera på vissa huvudteman (Bryman 2011). Vår uppfattning var att vi med 

den semistrukturerade intervjuer skulle kunna besvara våra frågeställningar som är uppdelade 

i särskilda teman och att den semistrukturerade intervjun skulle skapa nya infallsvinklar som 

vi missat ta med i dessa olika teman. Att få nya infallsvinklar genom kvalitativa intervjuer är 

också något Kvale & Brinkman (2009) betonar. Den som blir intervjuad påverkar också 

intervjun beroende på vem det är som blir intervjuad. Kvale & Brinkmann (2009) delar upp 

grupperna i barn, eliter och intervjuande över kulturella gränser Till gruppen eliter tillhör de 

som är experter och ledare inom ett ämne. Detta medför att de har en maktposition då de kan 

behöva stå till svars för sina åsikter och kanske redan före intervjun har färdiga svar (Kvale 

2008, s.160). Att socialarbetare har en viss makt är en förförståelse vi har, och vi gjorde 

därför vår intervjuguide utifrån detta (Bilaga 1). 

 
5.4 Urval 
 
De urval vi gjorde för att samla in empiri grundades av såväl etiska som praktiska val.  Vi 

fann etiska dilemman när vi läste tidigare forskning och insåg att rapportering kan ses som en 

svårighet i en organisation. Vi hade kunnat använda oss av målinriktat urval som innebär att 

välja ut speciella fall för att inhämta svar (Bryman 2011). Vi valde att inte använda oss av 

detta då vi ansåg att de fanns dilemman i att enbart peka ut och intervjua socialarbetare som 

gjort en lex Sarah rapport. Även svårigheten i att praktiskt hitta personer som gjort en rapport 

och studiens omfattning blev en begränsning vi fick anpassa oss efter.  

 

Även svårigheten att hitta enskilda personer under den tidsbegränsade tid vi har ledde till att 

vi från början valde att använda oss av snöbollsurval, detta är till viss del ett 

bekvämlighetsurval. Vi har tolkat snöbollsurval som enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren tar kontakt med ett litet antal personer och sedan får hjälp av dessa att få kontakt 

med ytterligare informanter. Vi valde först att ta kontakt, via mail och telefon, med ett antal 

enhetschefer i olika kommuner, vår tanke var att dessa chefer under ett enhetsmöte skulle dela 

ut kuvert med brev i till respektive arbetstagare (Bilaga 2 & Bilaga 3). Denna metod visade 

sig dock inte vara så bra, då vi inte fick kontakt med några socialarbetare. Vi beskriver detta 

vidare under rubriken bortfall. Istället valde vi att ta kontakt med socialarbetare som fanns 
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tillgängliga för oss genom att ringa upp socialarbetarna och fråga. Detta är ett tydligare 

bekvämlighetsurval då forskaren får kontakt med personer som finns tillgängliga vid den 

tidpunkt då forskaren söker efter informanter. Med en sådan urvalstrategi är det omöjligt att 

generalisera svaren.  

 

Med socialarbetare syftade vi till att intervjua personer som har en akademisk utbildning inom 

socialt arbete. På grund utav tidsbegränsning och uppsatsens storlek valde vi att begränsa oss 

till att ha tio intervjuer. När vi hade genomfört åtta av våra intervjuer kunde vi konstatera att 

detta var tillräckligt och att det fanns tillräckligt med empiri att kunna analysera men inte 

tillräckligt för att kunna generalisera, vilket inte heller varit vårt syfte med denna uppsats. 

 

Vi valde att intervjua socialarbetare på IFO med en medvetenhet om att socialarbetare i olika 

kommuner har olika ansvarsområden. Att socialarbetare har olika ansvarsområden grundar sig 

ofta på kommunens storlek och innebär att en socialarbetare i en större kommun eventuellt 

bara arbetar med exempelvis ekonomiskt bistånd, medan en socialarbetare i en mindre 

kommun kan arbeta med både ekonomiskt bistånd och missbruksvård. Att inte precisera mer 

än socialarbetare på IFO är därför ett medvetet val vi gjort utifrån olika kommuners 

organisationsuppbyggnad.  

 

5.5 Bortfall 
Vi hade från början en tanke om att intervjua socialarbetare från alla kommuner i ett specifikt 

län. Det visade sig vara mycket svårt att få tag i socialarbetare på grund av deras tidsbrist, 

som deras chefer uttryckte det. Vi började med att ringa runt till chefer på IFO för att sedan 

direkt efter samtalet skicka ett informationsmail till dem. Vi skickade också mail till de som 

inte svarat när vi försökt nå dem via telefon. Vi bad dem att läsa vårt mail (Bilaga 2) och ge 

oss svar på om vi kunde skicka ut ett kuvert med brev i (Bilaga 3). I detta brev fanns 

information om studien samt en svarstalong där socialarbetarna kunde fylla i om de hade 

möjlighet att medverka. I denna process tappade vi de flesta chefer med svar som ”Pga. 

tidsbrist har vi inte möjlighet att delta” eller inget svar alls eller hänvisningar till andra 

personer som vi ansåg inte tillhörde vår urvalsgrupp av intervjupersoner. Många gånger blev 

vi hänvisade till personer som arbetar med kvalitetsgranskning inom kommunen. När vi insåg 

vilken tid det skulle ta att få kontakter genom cheferna ändrade vi metod och ringde själva till 

flera kommuners växel och bad om att få prata direkt med socialsekreterare på IFO. När vi 
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ändrade strategi och istället valde detta sätt fick vi omedelbart tag i personer att intervjua. De 

fick själva fråga sin chef om lov att delta i studien under arbetstid. Som vi beskrev upplevde 

vi att det redan i början att det tog ”stopp” vid cheferna. Om det var pga. av vår otydlighet i 

mailen (bilaga 2), eller om det var chefernas egen tidsbrist eller ovilja att delta kan vi själva 

inte svara på. Ytterligare en möjlighet kan ha varit att cheferna på IFO inte ville pressa sin 

personal. 

 

5.6 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
När vi hade fått kontakt med personer/ informanter, genom att själva ringa dem, informerade 

vi dem om att de när som helst hade möjlighet att avbryta studien och att de skulle komma att 

vara anonyma i vår uppsats. Vi berättade även vad vårt syfte är med uppsatsen. Informanterna 

fick själva fråga sina chefer om de fick ta sig tid att delta i en intervju eftersom vi inte kunde 

nå cheferna. Alla intervjuer skedde på informanternas arbetsplats. Vi förklarade för 

informanterna att intervjun skulle ta ca en timma. Vid start av varje intervju frågade vi, innan 

start av inspelningsverktyget och även efter start av inspelningsverktyget, om det var okej att 

vi spelade in intervjun. Alla godkände detta och vi har därigenom kunnat transkribera alla 

våra intervjuer. Alla intervjuer blev mellan 40-55 minuter långa. Som vi belyst tidigare 

använde vi oss av en intervjuguide. Vi valde att vara samtalsledare vid fyra intervjuer var och 

såg efter transkribering av materialet att personen som inte var ledare vid intervjun haft 

möjlighet att lyssna mer noggrant på intervjupersonens svar och därmed kunnat komma med 

varierande andrafrågor. Kvale & Brinkmann (2009) menar att andrafrågor är ett sätt att ställa 

följdfrågor och därmed få ut mer av frågorna.  

 

5.7 Tillvägagångssätt vid analysen av materialet 
Vid analysen av materialet valde vi att först dela upp empirin i olika kodningar utifrån våra 

frågeställningar. Vi satt sedan var för sig och jämförde våra tolkningar med varandra. Vi 

analyserade återigen de kodningar vi gjort med nya kodningar, som då kom att handla om nya 

teman men också om de nya aspekter vi fått genom empirin. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver hermeneutiken med att det är en process mellan helheten och delarna. Detta är en 

process som vi återkommande upplevt då vi vid tolkat transkriberingarna först genom 

sammanhanget och sedan mer detaljerat för att sedan återkomma till helheten.  
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Ahrne & Svensson (2012) beskriver att analysprocessen inte bara är ett sätt att koppla teori till 

empiri utan även att föreslå och ifrågasätta teorier. Detta är något som vi till viss del själva 

känner att vi nu lärt oss genom uppsatsens gång. Vi valde även att använda oss av exakta 

citat, detta för vi vill återspegla det våra informanter sagt så exakt som möjligt. 

 

5.8 Reliabilitet och validitet 
 
Kvale & Brinkmann framhäver att användandet av begreppen reliabilitet, validitet och 

generalisering förändrats med tiden. De betonar att begreppen betyder olika enligt olika 

forskare. Att använda dessa begrepp i en studie kan enligt vissa vara ett hinder medan andra 

anser att det gör forskning mer tillförlitlig. Ett hinder kan vara att forskaren håller sig till 

regler och att detta hindrar nyskapandet (Kvale & Brinkmann 2009). 

  

Begreppet validitet har ifrågasatts inom den kvalitativa forskningen då det finns en 

mätningsproblematik i begreppet. Bryman menar att validiteten inte behöver beaktas i en 

kvalitativ studie (Bryman 2011). Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att begreppet validitet 

handlar om sanning, att det finns olika sanningskriterier. Då vi valt att ha hermeneutiken som 

filosofisk vetenskaplig ansats förstår vi att vår tolkning av informanternas sanning tolkas till 

vår sanning. Det innebär att det informanterna svarar kan ha olika betydelse utifrån vem som 

tolkar det och utifrån vilka teoretiska ansatser forskaren har. Att våra informanter kommer 

uppge deras egna åsikter och deras egen sanning och att vi sedan kommer tolka den är något 

vi fått beakta från studiens början till slut. Begreppet reliabilitet menar Bryman handlar om 

hur undersökningen kan göras om igen och hur forskarna skulle kunna göra en likadan studie. 

Detta är något han betonar är svårt i en kvalitativ studie när individuella- och samhällsmönster 

ständigt är under förändring (Bryman 2011). 

 

Begreppet generalisering menar Kvale & Brinkmann kommer ur reliabilitet och validitet. Om 

det finns reliabilitet och validitet innebär detta enligt vissa att studien kan generaliseras.  Att 

kunna generalisera eller inte är en åsikt Kvale & Brinkmann ifrågasätter då de poängterar att 

samhällsvetenskap och vetenskaplig kunskap båda två påverkas av tidens gång och 

förändringar som sker (Kvale & Brinkman 2009. s.280). Vi valde i vår studie att intervjua åtta 

personer i två olika kommuner, vi inser att vår, som nämnt ovan ”färdighetsträning”, hittills 

inte lett till att vi inte anses vara tillförlitliga forskare nog att kunna generalisera, detta har inte 

heller varit vårt syfte då vi valde bekvämligheturval.  Kvale & Brinkmann (2009) lyfter 
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frågan om forskningen inte ska lägga fokus på generaliseringen utan istället fråga sig vad just 

den studien kan användas till i andra situationer.      

 

5.9 Etiska överväganden 
 
Inom svensk forskning finns det några grundläggande etiska principer. Dessa är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanterna skall få information om vilket syfte 

undersökningen har och att undersökningen är frivilligt, detta är viktigt för att 

undersökningspersonerna skall kunna avbryta sin medverkan om de vill. Ytterligare en 

princip är samtyckeskravet, det betyder att personerna i undersökningen själva har rätt att 

bestämma om de vill vara med eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om 

personer som är en del av undersökningen skall hanteras med konfidentialitet, 

personuppgifter skall därmed skyddas. Nyttjandekravet innebär att information som 

inkommer enbart skall användas till forskningen (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vi informerade våra informanter/socialarbetare om att studien var frivillig att delta i, och att 

de har hade rätt att avbryta sin medverkan när som. Vi har hela tiden haft som avsikt att 

enbart använda den information vi fått fram i uppsatsen och att socialarbetarna kommer förbli 

anonyma. Vi har under hela uppsatsens gång haft uppfattningen om att det är svårt att stiga 

fram och göra sin röst hörd när missförhållande uppmärksammas och det har därför varit extra 

viktigt för oss att informanterna är anonyma. Vi har även informerat om att ljudinspelningar 

kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Vi har fått en uppfattning om att en organisation 

kan uppleva lex Sarah som ett sätt att framföra kritik mot verksamheten istället för den 

kvalitetssäkring Socialstyrelsen menar att det ska vara. Vi har en uppfattning om att det skulle 

kunna upplevas som kritik av organisationen mot dem själva att socialarbetarna upplever 

brister. Vi insåg också att socialarbetare kan känna att de befinner sig i beroendeställning till 

sin chef och sin arbetsplats och att svaren därigenom kan ha påverkats på så sätt att de kunde 

ha valt att inte svara på våra frågor. Vi har i vår uppsats valt att inte uppge mer information än 

kön då vi inte anser att det är etiskt rätt att ange mer fakta då informanterna är anonyma.  
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6 Resultat och analys 
 
Vi har i detta avsnitt valt att dela in analys och resultat i teman som vi sedan kopplat till de 

olika teorier samt den tidigare forskning vi valt att använda oss av. Vi har även valt också att 

framföra resultat och analys i löpande text för att undvika upprepningar. De teman vi valt att 

dela upp empirin i är: Beskrivningar av missförhållanden, hantering av lex Sarah enligt 

socialarbetare på IFO och tankar och tilltro kring viljan att hantera lex Sarah. Vi har under 

vissa av dessa teman gjort under rubriker för att göra det lättare för läsaren att se de olika 

aspekter vi hittat. Vi har i detta avsnitt också valt att använda oss av ett varierat tempus vid de 

tillfällen det passar bättre in med informanternas citat. 

 

Vi har valt att sätta fiktiva namn på våra informanter. 

Intervjuperson 1 – Sara 

Intervjuperson 2 – Leif 

Intervjuperson 3 – Marie 

Intervjuperson 4 – Yvonne 

Intervjuperson 5 – Frida 

Intervjuperson 6 – My 

Intervjuperson 7 – Anja 

Intervjuperson 8 – Pernilla 

 
Beskrivningar av missförhållanden 
 
Ingen av informanterna hade gjort en lex Sarah rapport men vid intervjuerna framkom 

beskrivningar av olika typer av missförhållanden där det enligt intervjupersonerna finns anledning 

till att göra en rapport. Dessa beskrivningar kunde exempelvis vara det faktum att en socialarbetare 

slår sin klient eller att barn far illa. Vid intervjuerna framkom även beskrivningar av 

missförhållanden som informanterna upplevde i sin verksamhet och som de inte menar tillhörde 

kategorin missförhållanden inom lex Sarah. Vi tolkar några av dessa beskrivningar som något de 

menar beror på bristande resurser och alltså ligger utanför deras handlingsutrymme och att det 

därför inte sorterar detta under lex Sarah. 

Pernilla beskriver att det inom sjukvården och vid användning av lex-Maria är mycket 

tydligare vad som är ett missförhållande, för henne är det inte likadant inom IFO. Utan inom 

IFO handlar det mer om stress och personalbrist. 
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”Problemen här de handlar ju inte om att, att man inte gör sitt jobb utan de 

handlar ju om stress, de handlar ju om personalbrist, alltså såna saker, de blir 

lite vagare liksom, de är lite svårare att ta på.” (Pernilla) 

 

Nedan beskriver Leif att missförhållanden är något att räkna med på ett socialkontor, då 

socialarbetare ständigt får göra prioriteringar inom ärenden och hjälpa de som är i störst behov av 

hjälp, han betonar även att ett missförhållande inte alltid behöver vara en lex Sarah. Även My 

menar att tidsbrist och prioriteringar är missförhållande och att detta skapar missförhållanden.  

 

”Det asså ett missförhållande, det behöver ju inte vara lex-Sarah, tänker jag då. 

Ett missförhållande kan ju vara, skulle kunna vara, eeehm, att det tar väldigt 

lång tid att handlägga ett ärende. Samtidigt kan det vara verkligheten på 

socialkontoret, att man är tvungen att prioritera å då hamnar ett ärende längre 

bak i kön. ” (Leif)  

 

”De är nog tidsbristen i perioder, de ingenting som man kan påverka tror jag inte 

men att de är ju vissa perioder så är de ett jätte in flöde av ärenden och då hinner 

man inte ägna den tiden man kanske hade velat åt en familj eller åt ett ärende, 

utan att man får prioritera på nått sätt och man hinner helt enkelt inte, jag är inne 

i en sån period nu, de finns ingen chans.” (My)  

 

Ytterligare en informant, Yvonne beskriver att prioriteringar inom socialtjänsten kan vara 

missförhållande eftersom socialarbetaren tvingas prioritera mellan ärenden.  

 

”Ja de kan vara att man inte får den insats man behöver när man behöver den, 

till exempel, de behöver inte vara någonting stort, de kan vara just de är eller 

de är ju de är ju stort för dem. Men de kan vara de här att man fått väntat länge 

på en familj till exempel, att man verkligen står och balanserar mellan att ramla 

ner i den här, och att man behöver någonting här och nu, och jag har inte det å 

att ge, då blir ju det ett glapp, och ett glapp är ju ett missförhållande kan man 

säga.’ (Yvonne)  
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Andra situationer där informanterna beskrev att de inte rapporterar enligt lex Sarah är sådana 

som går att sorteras in under kategorin ”små missförhållanden”. Vi fick uppfattningen om att 

informanterna bagatelliserade de missförhållanden som de inte ansåg vara lex Sarah, men som 

de ändå ansåg vara ett missförhållande. Att kategorisera och sortera kan tolkas utifrån det 

Wörlen (2006) benämner som automatiska prioriteringar som socialarbetaren gör för att 

kunna hantera sin arbetsvardag. Marie beskriver detta med ”inte är stor grej” och Sara 

beskriver det med att ”inte göra stort av”.  

 

”Jag skulle inte vilja göra en lex Sarah anmälan om de inte är stor grej eller så 

och jag skulle inte heller vilja att någon lex Sarah anmäler mig utan jag skulle 

vilja att den personen kommer fram till mig och säger om jag gör något fel” 

(Marie)  

 

”Jag tror att man tänker ja men det här löser vi inom våran grupp och det här 

behöver vi inte göra stort av å ska vi någon gång behöva utreda det här, nä men 

inte ska väl vi göra så mycket av detta, det här fixar vi inom vårat.” (Sara) 

 

Hirschman (1970) beskriver lojalitet som en faktor i att göra förändringar i organisationen. Vi 

ser delvis deras svar som ett bevis på lojalitet men även en oro för att bli utpekade. 

 

Ytterligare en aspekt av missförhållanden som framkommer vid intervjuerna är Anjas 

beskrivning där hon menar att det kan vara svårt att definiera vad ett missförhållande är, då 

hon upplever att alla människor har olika uppfattningar om vad ett missförhållande är.  

 

”Det beror på i vilket sammanhang man säger det, och vem som diskuterar 

ordet missförhållanden, om jag diskuterar ordet missförhållanden med en 

socialsekreterare har det ju en betydelse för oss, diskuterar jag ordet 

missförhållanden med en person en klient som sitter här och så säger jag eehm, 

det kan bli lite som ett maktmissbruk om jag säger ’nu finns det ett 

missförhållande hemma hos dig’, istället för att diskutera runt om kring alltså 

situationen som den är, alltså det beror ju helt på vad meningen och syftet kring 

samtalet kring missförhållande är.” (Anja)  
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Socialarbetare är enligt Lipsky (1980) gatubyråkrater. De har ett stort handlingsutrymme 

samtidigt som de styrs av lagar och direktiv av deras chefer. Eftersom vi till viss del uppfattat 

att handlingsutrymmet för socialarbetarens vardagliga arbete är stort på IFO tolkar vi det som 

att socialarbetaren har möjlighet att definiera missförhållanden på olika sätt. Detta om det inte 

finns direktiv från överordnade kring vad ett missförhållande är. Detta blir extra tydligt då alla 

informanterna beskrev missförhållanden på olika sätt. Vi upplever att det finns en ambivalens 

kring vad ett missförhållande är enligt lex Sarah och vad som är ett missförhållande som inte 

går att sortera under lex Sarah. Leif beskriver följande. 

 

”Det behöver inte vara jätte stort, det kan vara ganska litet, många små 

missförhållanden kan ju leda till ett stort missförhållande.” (Leif)  

 

Hur socialarbetarna kopplar denna svårighet att beskriva ett missförhållande till att veta när de 

skall rapportera eller inte förklarar Pernilla i följande citat.  

 

”Är de inte helt okej i organisationen så är de väldigt svårt. I övrigt så är väl 

inte instrumentet speciellt svårt, mer än de här att de är vagt och luddigt alltså, 

man skulle väl behöva specificera lite mer, att man kanske går in. Alltså de är 

ju svårt, de är ju svårt för lagstiftaren och så att, att gå in och specificera, för 

säger man att detta och detta och detta är missförhållande då blir de ju att man 

exkluderar resten.” (Pernilla) 

 

En annan anledning till att informanterna inte rapporterar enligt vår empiri är att de 

kategoriserar missförhållanden. Att de kategoriserar missförhållanden till olika slags storlekar 

gör att de sorterar in vad som skall rapporteras samt vad som inte skall rapporteras. Att många 

små missförhållanden kan leda till större är en tydlig uppdelning av storlekar. Att 

socialarbetaren här själv bedömer genom sitt handlingsutrymme vad som är ett 

missförhållande blir extra tydligt. Det skapas en bagatellisering kring det som är 

missförhållande enligt informanterna men som ändå inte är en lex Sarah-rapport. 
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Hantering av lex Sarah enligt socialarbetare på IFO 
 
Med hantering syftar vi till de tankar socialarbetarna har om hur de tror att de skulle hantera 

lex Sarah, då ingen använt sig av lex Sarah rapportering. För att få en ökad förståelse för hur 

socialarbetaren tänker kring de aspekter de tar i beaktan när de bedömer hur de ska hantera 

lex Sarah har vi i följande avsnitt presenterat de olika sätt vi tolkar att socialarbetarna hanterar 

lex Sarah på.  

 

På frågan om informanterna skulle kunna tänka sig att göra en lex Sarah rapport svarade 

samtliga åtta informanter ja. Samtidigt som de svarade ja uppgav många av dem att det är 

svårt att rapportera eftersom de är oroliga för de konsekvenser som det kan bli av att säga 

ifrån. Marie beskriver detta nedan som att: 

 

”Det kan påverka en om man har gjort en lex-Sarah anmälan själv mot någon 

annan, för jag vet genom vården var de ´Ja den här personen ska du akta dig 

för, för den här personen har gjort 2 lex-Sarah anmälan´, eller liksom så där. Eh 

å jag tror att vissa, de är bara mina tankar, men vissa chefer kan vara rädda för 

såna typer att man ska anmäla de minsta lilla. Vilket på utbildningen säger 

föreläsarna att vi ska göra de men eh, det är vad jag tror så jag tror de är på 

båda sidorna sen kan de ju också visa för någon chef att man visar för de andra 

på jobbet att man har framfötter och våga stå för de man tycker så de är ju, de 

beror på vem de är man stöter på och vilken arbetsgrupp, de tror jag i alla fall.” 

(Marie)  

 
Inte bara oron för att bli utpekad var av betydelse utan även andra synvinklar på svårigheten 

att rapportera var tydliga. På frågan om vad Pernilla tror att lex Sarah bestämmelsen leder till 

för den enskilde socialarbetaren svarade hon följande: 

 

”Ja ångest kanske.. jo alltså så är de ju nu, då att som läget är nu, så blir de ju 

liksom, alltså man har ju så här dubbla förpliktelser på något vis, man vet inte 

hur man ska göra, hur man än gör så blir det både fel och rätt.” (Pernilla) 

 

Lipskys (1980) menar att socialarbetaren är gatubyråkrat och alltid står mellan chef och klient 

och därför tolkar vi detta som att det kan vara svårt att göra chefen nöjd genom att göra ett bra 
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arbete samtidigt som klienten har en bild av att socialarbetaren alltid försöker göra det bästa 

denne. Han menar även att klienten har en bild av att socialarbetaren försöker använda all sin 

kunskap, skicklighet och position för att hjälpa klienten. Att socialarbetaren beter sig illa i 

bemötandet med klienten menar Lipsky (1980) inte spelar någon roll, eftersom det alltid 

kommer finnas hjälpsökande i samhällen (Lipsky 1980). Socialarbetare får ofta en ny klient 

om den klienten inte accepterar att bli dåligt bemött och därför väljer att avstå från hjälpen. Vi 

har genom vår empiri fått uppfattningen om att myndigheten inte behöver förändras, utan kan 

fortsätta i samma spår. 

 

”Det kanske är mycket missförhållande eller många missförhållanden på en 

arbetsplats som är bara känt där så att säga som inte kommer några andra 

myndigheter till känna, kommer socialstyrelsen på besök så kanske man 

utmålar sin verksamhet som den bästa i världen. Eehm, å det kan man i och för 

sig göra också om man inte har några lex Sarah anmälningar så ser det ju bra ut 

på pappret.. Men det behöver ju inte betyda att det är den bästa verksamheten. 

Men det är ju medarbetarnas ansvar, det är ju de anställdas ansvar att ta upp det 

här. Å det är ju också intressant.” (Leif)  

 

Leif beskrev här att ”Kommer socialstyrelsen på besök så kanske man utmålar sin verksamhet 

som den bästa i världen”. Som Lipsky (1980) betonar behöver inte förändring skapas i 

verksamheten, eftersom människor alltid är beroende av socialtjänsten. Att medarbetarna då 

har ett ansvar att ta upp lex Sarah förstår vi det som att det precis som Pernilla beskrev 

tidigare, ger dubbla förpliktelser. Leif utvecklar nedan sin tankegång: 

 

”Det är ingenting som man välkomnar å liksom ´Jippie, nu har någonting gått 

snett här å nu har vi möjlighet att rätta till bristerna i vår organisation´ för alla 

har en tung arbetsbelastning, så man har inte det utrymmet egentligen. Då blir 

det någonting annat å sätta åt sidan, så är verkligheten.” (Leif)  

 

Wörlen (2006) visar i sin forskning att tjänstemän ofta anser att det finns en 

ambivalens kring vad som skall prioriteras inom offentlig sektor. Även i svaret från 

Leif ser vi detta. Vi tolkar hans citat som att utrymmet inte finns till att använda sig av 

lex Sarah och det kan upplevas som negativt att faktiskt vilja använda det.  
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Lojalitet mot kollegor 

Informanternas åsikter om att inte använda sig av rapportering ser vi kan kopplas till 

Hirschmans teori om lojalitet. Att välja mellan att rapportera och att inte rapportera är något 

som är utmärkande i vår empiri. En anledning till att inte rapportera är att vissa socialarbetare 

upplever att de ger kritik mot andra arbetskollegor och sig själva. Sara och My beskriver detta 

nedan.  

 

”Man jobbar med utsatta människor och man får ta mycket, alltså man hjälper 

men man får ju ta mycket skit från dem också, och de är en speciell kultur på 

något sätt, å så gå in å så ska man kritisera varandra när alla redan är väldigt 

överbelastade.” (Sara)  

 

”Svårigheterna är nog att man ska rapportera egentligen något som man själv 

har gjort fel, och jag tror inte alla har modet till de, att vara självkritiska, tror 

jag inte, så de. Nä men de är nog någonting som är, kan bli svårt att man 

liksom tar de steget att man vågar göra det, och att jag tror socialstyrelsen låter 

väldigt skrämmande också att de är någon utifrån som ska granska de då.”(My)  

 

Vi har ur vår empiri sett att kritik inom gruppen och den kritik informanterna lägger på sig 

själva hanteras bl.a. genom att de betonar organisationens ansvar, tidsbrist och att de är en del 

av en långsam organisation där förändring tar tid. Vi tolkar att detta är ett sätt att negligera 

den brist som vi uppfattar att de ändå uppmärksammar. Även Preston-Shoot (2011) menar att 

socialarbetare tenderar att undvika dilemman istället för att försöka lösa dem. Vi tolkar det 

som att det finns en ambivalens hos socialarbetaren som har ett stort handlingsutrymme enligt 

Lipsky (1980). 

 

Ett genomgående resultat i våra intervjuer är även en oro att bli kritiserade. Detta påverkar 

dem i sitt agerande kring att rapportera eller inte. Greene & Latting (2004) belyser att det kan 

vara svårt att rapportera om missförhållande då den anställde kan upplevas som ett hot bland 

kollegor. Att välja att inte rapportera och istället anpassa sig samt vara lojal är något 

informanterna berättar om eftersom de inte vet vad konsekvenserna blir av deras handlande. 

 

”Alltså de, de är inte bara å göra de utan man skulle få väldigt mycket skit för 

de, de är liksom ingenting man gör, jag har inte hört om någon som gör de, så 
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att skulle de vara något väldigt, väldigt allvarligt, att någon har gjort väldigt 

fel. Så skulle man kanske liksom tippa över och göra de men de är liksom lite, 

lite mindre grejer som blir de inte riktigt värt konsekvenserna. Ja vi här har 

också fått information om tänk på att de här hamnar i sådana här register, tänk 

på att de är offentligt, tänk på att tidningarna begär ut. Och så står det i våra 

lönekriterier att, att man förväntas bidra till en positiv bild av verksamheten, så 

att så, de är liksom inte.” (Pernilla) 

 

”Om man hittar en massa saker, saker som är lex Sarah, blir man den 

populäraste anställde då?” (Leif)  

 

Pernilla beskriver sin oro för att rapportera utifrån de förväntningar hon konkret fått av sin 

arbetsplats via sina lönekriterier men utifrån även sina egna tankar om hur hon ska agera. Leif 

beskriver sin oro utifrån de tankar han tror att organisationen har på honom. Anledningen att 

inte göra en rapport utifrån egna eller andras förväntningar på socialarbetaren som individ ser 

vi kan även kopplas till vår tidigare forskning kring handlingsutrymme och ansvarsfördelning, 

där Svensson skriver att det med frihet kommer mer ansvar (Svensson 2011). Friheten att 

lämna över till socialarbetaren att själv bedöma vad som ska rapporteras eller inte gör dem 

också mer ansvariga för sina beslut. Hirschman (1970) skriver om lojalitet gentemot 

organisationen som en del av det som påverkar individen i valet mellan exit och voice. När 

socialarbetaren själv ska rapportera och göra en första bedömning förstår vi det utifrån våra 

informanter som att de upplever att organisationen ger socialarbetaren handlingsutrymme som 

de inte anser sig ha. 

 
Prioriteringar och ansvarsfördelning 

Våra informanter beskrev olika prioriteringar som de menar IFO skapar. Det är enligt vissa 

informanter inte socialarbetarens ansvar eller problem att de upplever tidsbrist, utan det ligger 

på en organisatorisk nivå. Sara beskriver nedan att det är kommunen som skall se till att 

socialarbetare har den kunskap de skall ha för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. 

Genom hela hennes intervju uppfattar vi en åsikt om att kommunen prioriterar bort att 

informera socialarbetarna om den kunskapen de anser att de behöver för att använda sig av 

lex Sarah.  

 



 

35 
 

”Man kan ju tycka egentligen att det är kommunen alltså någonstans brister det 

ju där, dom har ju inte använt, dom vet ju mycket, herregud det här kom förra 

året, dom vet ju mycket väl att lex-Sarah finns men det är ingen som tar tag i 

att lära oss det.” (Sara)  

 

Gatubyråkrater befinner sig mellan chefer och klienter (Lipsky 1980). Vi har en uppfattning 

om att det kan vara svårt att följa politiska direktiv samtidigt som socialarbetaren skall utföra 

ett så bra arbete som möjligt för klienten. Att använda sig av voice kan vara svårt då det tar 

energi och tid från socialarbetaren att påverka den organisation som socialarbetaren är 

missnöjd med. Sara beskriver i citatet ovan att det är kommunens uppgift att ge kunskap om 

lex Sarah. Vi kopplar det till att det tar tid och energi från Sara att använda sig av voice och i 

denna situation väljer Sara att låta bli att påtala att hon är missnöjd med hennes kunskap om 

lex Sarah. Frida beskriver här att kunskap är något hon får söka när behov av kunskap finns. 

 
”Det ska finnas rutiner för det, jag har inte läst dom. Och jag tänker att jag 

läser dem den dagen jag behöver det om jag behöver det. Det är klart att jag 

hoppas att jag inte kommer behöva det för det är ingen rolig sak att göra, men 

ehm behövs det så då får jag ju göra det, det är ju inte mer med det, även om 

det inte är rolig sak att göra. Och jag skulle gå till chefen, och så skulle jag ta 

den diskussionen med honom eller henne, och säga det att så här upplever jag 

det och nu tycker jag att vi får göra en lex Sarah på det.” (Frida)  

 

Då hon inte upplever att det finns behov av att ha kunskap om lex Sarah i dagsläget 

tolkar vi som att hon kommer att använda sig av det Hirschman (1970) menar är voice 

när ett hon känner ett missnöje finns och ett behov uppstår. Att ansvaret skulle ligga 

på någon annan än henne själv är till skillnad från Sara är inget vi kunde läsa ut ur 

hennes intervju. 

Många av våra informanter uppger hopp om att det ska komma rutiner ifrån organisationen 

och att de kommer kunna använda sig av bestämmelsen i framtiden på samma sätt som lex-

Maria används inom vården. Men det finns även en viss antydan om en underliggande 

hopplöshet hos vissa informanter, som Marie förklarar i nedan citat: 

 

” Jag tror fortfarande de kommer krävas väldigt väldigt mkt för att man ska 

göra det, och att det ska väldigt väldigt stora saker som händer för att de ska 
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göras. Och inom socialtjänsten tror jag inte att det kommer var någon så stor 

utveckling.” (Marie) 

 

Hirschmans (1970) begrepp om exit handlar till viss del om att istället för att göra sin röst 

hörd välja alternativet att lämna organisationen. Vi har fått en uppfattning utifrån 

informanterna att det är mycket omsättning på personal inom IFO, inte bara att de slutar utan 

att de också är mycket förändringar mellan positionerna på de olika avledningarna. Detta får 

oss att fundera över om det kan handla om en viss tendens till exit men inte att det genomförs 

fullt ut.  Vi har fått uppfattningen om att personliga situationer utanför organisationen 

påverkar socialarbetaren i hur mycket de kan satsa på att göra sin röst hörd eller välja att 

lämna organisationen. Dessa personliga situationer kan vara vilken anställningsform de 

arbetar under. 

 
 

Tankar och tilltro till viljan att hantera lex-Sarah 
Även om det finns en oro och en svårighet att bedöma vad som avses med ett missförhållande finns 

en tilltro till att lex Sarah kan leda till förändringar. Vissa menar att det kommer ske i framtiden och 

andra ser det som ett verktyg att kunna påverka politikernas ändrade krav på IFO. Vi har nedan valt 

att presentera de olika teman vi fann i tilltron till lex Sarah. 

 

Lex Sarah som verktyg till förändringar i organisationen  

Anja beskriver att organisationen kan förändras till det positiva genom lex Sarah och att hon 

därför anser att socialarbetare skall använda sig av det.  

 

”Ja det är ju, det är ju för att upp, nä för att dom drar ju ner på massa tjänster 

och då kommer vi få mycket mer att göra å och mycket mindre tid å om man 

då uppmärksammar vad som är fel och gör kanske en lex-Sarah anmälning på 

det som är fel och det som inte skall va, så kommer det ju upp till ytan hur 

situationen är. Då kan det göras någonting åt den, men om det inte, om det bara 

får rulla på, då kanske det blir någonting jätte allvarligt sen tillslut som händer, 

på grund av att saker och ting hinns, inte det hinns inte med. Fast alla vill att 

det skall hinnas med det är just bara det att det är lätt att missa saker, det som 

inte syns, det som inte är tydligast, de är lite så att den som skriker högst 
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kanske får hjälp men. Aaa.. om det uppmärksammas i tid kanske det såna 

saker, å om det är fel ska det ju uppmärksammas.” (Anja) 

 

Hirschman (1970) beskriver begreppet Voice. Han anser att det är att göra sin röst hörd för att 

få till förändringar i organisationen. Anja betonar i citatet ovan att ”den som skriker högts 

kanske får hjälp”, något som vi här kopplar till att hon som socialarbetare skulle använda 

voice när hon vill få till en förändring i organisationen. Inom IFO har alla socialarbetare 

rapporteringsskyldighet (SFS 2001:453) Socialarbetare har en skyldighet att göra sin röst hörd 

när det finns risk för, eller att det har skett ett missförhållande. Vem som bär ansvaret att vara 

den som ”skriker högst”, ser vi utifrån den kunskap vi fått om voice till viss del inte 

uppmärksammas i Hirschmans teori då vi inte ser att han lagt fokus på detta. Detta ser vi 

istället skulle kunna analyseras utifrån vår tidigare forskning och det kompletterande 

begreppet whistleblowing. Whistleblowing bygger till viss del på Hirschmans teori men 

handlar mer om de konsekvenser en individ kan uppleva när denne använder sig av voice och 

gör sin röst hörd. Att en socialarbetare har en skyldighet att göra sin röst hörd som kolliderar 

med deras eventuellt egna oro att bli utpekad, ser vi är en återkommande oro hos flera av våra 

informanter. 

 

En annan framträdande anledning till att använda sig av lex Sarah var önskan om att det 

skulle kunna leda till förändringar för att ha använda det som ett instrument i det vardagliga 

arbetet i framtiden.  

 

”Om det utreds ordentligt så kommer det ju fram, då lär sig alla vad som är rätt 

och inte rätt. Så att jag tror att det är ett väldigt bra instrument, om det används, 

vilket det kanske inte riktigt gör.” (Anja)  

 

Lipsky (1980) betonar att gatubyråkraten har olika slags skyldigheter gentemot organisationen 

och individen. Anja beskriver ovan en önskan om att få reda på rätt och fel men samtidigt 

beskriver hon att detta instrument kanske inte finns nu. Att hon som socialarbetare inte vet 

vad som är rätt och fel kring lex Sarah kopplar vi till att hon har en kännedom om klientens 

bästa och att organisationen för tillfället inte har den förmågan.  

 

Frida beskriver att det bör ske ett medvetandegörande kring lex Sarah, detta är en 

återkommande önskan vi hört hos fler av våra informanter.  
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”Det är ingen som säger till att ett missförhållande finns eller att det inte, att 

det är någonting som inte stämmer då är det ju svårt å kanske göra någonting åt 

det. För folk måste ju ändå bli medvetna i sak och se att det här är inte okej, 

man måste lyfta upp den en nivå, diskutera och våga se å liksom, så. Så att då, 

då blir det ju förhopningsvis en förbättring av det också, och ett 

medvetandegörande i det också.” (Frida)  

 

I vår empiri nämner flera av intervjupersonerna att de tror på lex Sarah bestämmelsen men att 

den inte används i dagsläget. De finns också en önskan kring tydligare rutiner så att de kan 

tillämpa bestämmelsen. Socialarbetaren vill ha en förändring men lägger över ansvaret att 

förändra på något annat än dem själva.  

 

Många av de socialarbetare vi intervjuade hade en tilltro till att lex Sarah skulle kunna vara ett 

redskap till förändring. Det fanns delade meningar kring vad som händer när fel och brister 

upptäcks i en organisation, om det var bra eller dåligt. Att skapa förändring och sedan påtala dem 

för högre instanser upplevdes som ett dilemma hos socialarbetarna. Ett tydligt återkommande 

exempel var att lex Sarah är nytt för socialtjänsten och därför inte etablerats in i verksamheten. 

 

”Kanske är det så att det är, det är en introduktionsfasen nu, men jag tror att det 

kommer utvecklas, eeh, å så sett att det blir aa bra. Det är lite kvalitetskontroll 

också på verksamheten, man kan använda det positiv synvinkel, inte liksom att 

hitta, man hittar fel å brister men kanske på positivt sätt, att det inte sätta dit 

mentalitet utan det här är en brist som vi måste jobba med, å det är ju alltid 

nyttigt.” (Leif)  

 

Leif tror att socialtjänsten är i en introduktionsfas just nu och att socialarbetarnas möjlighet till att 

använda sig utav lex Sarah rapportering kommer att utvecklas. Kjellberg (2012) beskriver i sin 

forskning att lagen är en kvalitetssäkring men att dess syfte inte används som förarbeten avsåg. 

Många av informanterna pratade om att lex Sarah kan vara något positivt för verksamheten och att 

det inte borde finnas en ’sätta dit mentalitet’.  

 

Hirschmans begrepp loyalty tolkar vi som att det kan handla om att socialarbetare har större 

möjlighet att använda sig av voice om de är lojala mot verksamheten, för att på så sätt känna att de 
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kan påtala brister för att skapa förändring. Vi tolkar det som att socialarbetare kan känna sig mer 

bekväma med att använda sig av voice om de uppfattar att de gör det för att deras avsikt är att vara 

lojala mot verksamheten. Den lojale måste inte alltid använda sig av voice för att skapa förändring i 

verksamheten, lojaliteten kan även göra att individen anpassar sig efter verksamheten och inte har 

möjlighet eller vilja att påtala brister, och istället fortsätter vara passiv.  

 

Önskan om förändrat arbetsklimat 

Anja tycker att det är viktigt med att vara öppen mot varandra som socialarbetare och chef i 

verksamheten. Det är mer tydligt genom hela hennes intervju att hon är lojal men att hon skulle 

kunna tänka sig att använda sig av voice för att påtala brister och förbättra verksamheten. Hon 

beskriver det som att om ett misshållande existerar så är det något som hela organisationen behöver 

förändra. 

 

 ”Ehm, sen kan det ju va att det finns ju kanske anmälningar som jag inte vet 

om, men sen tror jag, sånt borde nog, man borde nog, jag tror att sånt är ganska 

öppet, alltså för då är det ju så här situationer som alla, då är det någonting 

allvarligt, och någonting som skall diskuteras också, även om en sån anmälan 

är gjort så är det viktigt att alla diskuterar så att dom inte själva för det kan ju 

va att man gör nånting av vana, alla gör samma sak, samma samarbete, samma 

fel, men att det är nån som får den här, nånting blir lex Sarah anmält och då är 

det viktigt att förändra hela, så att det inte händer nån annan gång, sen vet jag 

inte, på andra avdelningar har jag ingen aning om.” (Anja) 

 

Anja påpekar ovan att det är bra att missförhållanden uppmärksammas, och att organisationen bör 

arbeta tillsammans för att det skall komma något positivt ur lex Sarah. Även Pernilla och Marie tror 

att det går att generera förändring om det skapas en organisationskultur där det är okej att göra fel 

och där kollegor samt chefer arbetar tillsammans för en öppnare attityd. Marie beskriver 

förändringen mer som en önskan om öppenhet mellan kollegorna. 

 

”Inte bara med lex Sarah men allting, att de var en öppnare attityd tror jag 

skulle vara bra både för klienter och personal så att de är de är inte katastrof att 

råka göra fel. Alltså de blir någonstans de, att de är öppet att de är okej att göra 

fel för att i hela de här lägga locket på, handlar ju egentligen om det, att de är 

inte okej att göra fel.” (Pernilla) 
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”För att jag tror att de flesta, ibland gör fel mer eller mindre, men att man inte 

skulle våga prata med den personen för att man skulle vara rädd att den här 

personen kommer göra en anmälan mot mig.” (Marie) 

 

Många av våra informanter beskriver att de tror att de kommer att använda sig av lex 

Sarah vid senare tillfällen, samtidigt som det fanns en ambivalens kring om det är bra 

att rapportera kring sina kollegor. Vi ser här en koppling till Hedin & Månssons 

(2012) forskning om hur lagar om rapportering är viktigt för att personer ska våga 

rapportera.  

Att använda sig av voice handlar om att våga säga ifrån när något är fel i 

organisationen (Hirschman 1970). My berättar i sin intervju att hon inte vet någon som 

har gjort en lex Sarah rapport men att hon tror att någon borde spräcka isen, vi tolkar 

detta som att hon tycker att någon måste börja använda sig av voice för att skapa 

förändring.  

 

”Att det inte görs en sån stor grej av att, när dem gör, utan de är för att man ska 

förbättra verksamheten, så ja min förhoppning är väl att de blir likadant här, 

men min känsla är att någon behöver, eh hur säger man, spräcka isen, något 

liksom, börja med det för att de ska bli en vana för de verkar inte, jag känner 

inte till att de har gjort någon här alls. De känns väl som att, jag tror att många 

hade tagit de personligt om de gjordes en anmälan eller en rapport heter de väl, 

men jag tror att många hade tänkt att man kritiserar arbetet eller så, men 

förhoppningen är väl att de ska bli vanligt att man gör de.” (My). 

 

Vi tolkar detta som att hon upplever att lex Sarah kommer att vara bra att använda sig av om 

socialarbetare kan se alla de olika positiva förändringar lex Sarah kan bidra med i 

verksamheten. Även Anja beskrev lex Sarah som ett redskap att använda vid förändring och 

förbättring av verksamheten.  

 
“Nu när vi skall omorganisera, så pratar vi ganska mycket om det, ehm just 

som ett instrument med att kanske, att det inte kommer bli, det kommer bli 

väldigt mycket att göra, det kan bli fel och alltså man kanske inte har den här 

tiden. Man kanske inte har den nu heller, men man har ännu mindre tid och det 
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är lätt att det händer, alltså att det kanske blir lite inte slarvigt men eh, det är fel 

ord, alltså utreda rätt, att när det inte finns resurser och då är det ju tänker vi att 

då har vi sorterat det som ett redskap att använda för att uppmärksamma för 

politikerna för att det här är någonting som inte stämmer å det är någonting 

som vi behöver göra någonting åt.” (Anja) 

 

En tilltro till att lex Sarah är något som kan bidra till en bättre verksamhet är något vi sett hos alla 

våra informanter. Vi har även sett en oro till vad socialarbetaren tror händer när socialarbetaren valt 

att göra en rapport. Kjellberg (2012) betonar i sin studie att det är lätt att syndabockar pekas ut och 

att lex Sarah inte leder till den förbättrade kvaliteten som syftet var inom äldreomsorgen. Hur 

socialarbetare resonerar kring lex Sarah inom IFO är därför ett komplext problem som vi försökt 

förstå genom vårt resultat och vår analys. 
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7 Slutdiskussion 
 
Sammanfattning av analys och resultat 
 
Vi är medvetna om att det ibland funnits teman som har gått in i varandra och att det kan 

förekommit upprepningar. Vi har i vår analys och vårt resultat dock försökt att se på de olika 

teman men med olika teoretiska ingångar samt utifrån en del av vår tidigare forskning. 

 
Ingen av våra informanter hade erfarenhet av att göra en lex Sarah-rapport. Vi har genom vår 

empiri sett att det finns olika meningar kring vad socialarbetare avser med missförhållande. 

Vissa av våra informanter menade att det är prioriteringar och resursbrist inom 

organisationen, andra betonade att missförhållande är konkreta händelser som våld mot barn. 

Dessa olika meningar om vad som avses med ett missförhållande har vi kunnat koppla till 

Lipskys (1980) teori om gatubyråkrater och deras handlingsutrymme. När det inte finns 

tydliga direktiv från ledning och högre instanser ges gatubyråkraten ett stort 

handlingsutrymme och kan därför beskriva och definiera de begrepp de arbetar med på olika 

sätt. Vi tolkar det som att socialarbetare delar upp problem både som missförhållanden som 

bör rapporteras och brister där det inte är socialarbetarens ansvar att rapportera.  

 

Våra informanter på IFO hanterar lex Sarah på olika sätt. Många funderingar låg kring oron 

att bli utpekad från olika håll. Som Hirschman (1970) betonar är lojalitet något som kan 

påverka tjänstemän till att stanna kvar och försöka förändra en organisation eller att anpassa 

sig efter organisationen. Vi har sett en stor lojalitet hos våra informanter, både till deras 

arbetskamrater och till chefer. Många väljer att anpassa sig efter organisationen och deras 

arbetskollegor men många har även en önskan om förändring. Vi har inte sett något exempel 

ur empirin på att socialarbetarna vill avsluta sitt arbete på IFO.  

 

Socialarbetarnas tilltro till lex Sarah var överlag positiv för framtiden men om det är dem 

själva som tjänstemän eller om det är andra i organisationen som skall ta tag i arbetet att 

införa lex Sarah har vi i denna studie inte kunnat utläsa. Som vi beskrivit tidigare är 

socialarbetare synonymt med det Lipsky (1980) kallar gatubyråkrater, socialarbetare har 

därigenom det han kallar handlingsutrymme. Som vi tolkar det uppfattar vissa socialarbetare 

att de inte är ansvariga till att påverka förändringar genom deras begränsade 
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handlingsutrymme. Det är enligt vissa informanter någon annans ansvar att skapa förändring i 

verksamheten. 

 
Metoddiskussion 
 
Den teori vi valt kan inte förklara allt kring hur socialarbetare resonerar kring lex Sarah och 

vårt val att tolka analysen utifrån de två teorierna av Lipsky (1980) och Hirschman (1970) kan 

vara begränsande eftersom de inte förklarar allt. Vi är medvetna om att de teorier vi valt att 

använda oss av är formulerade på 1970-1980 talet, men vi anser ändå att de har varit av stor 

relevans då de handlar om hur människor väljer att agera i en verksamhet. Att vi valt att tolka 

Hirschmans teori utifrån socialarbetare – organisationsperspektiv istället för ur kund- 

företagsperspektiv inser vi kan lett till begränsningar då socialarbetaren och kunden har olika 

behov och skyldigheter av/till organisationen. Vi är medvetna om att det finns skillnader 

mellan att vara kund i ett företag mot att vara socialarbetare i en organisation. Detta för att vi 

tror att en socialarbetare har fler synvinklar att ta hänsyn till. Att välja exit kan vara svårare i 

en organisation då socialarbetaren har individuella aspekter att ta hänsyn till så som rädsla för 

att förlora arbetet. Vi tror att en kund i ett företag har större möjlighet till att gå ifrån ett 

företag, för att sedan ganska lätt finna en liknande tjänst någon annanstans, då utbudet kan 

vara större för en kund. Skapas det en konflikt mellan en organisation och en socialarbetare 

kan detta påverka socialarbetaren under en längre tid, exempelvis i jobbsökande där nya 

arbetsgivare ofta vill ha en tidigare referens. Vi har en uppfattning om att det idag finns ett 

begränsat antal arbeten att söka och detta gör det svårare för en socialarbetare att söka sig 

ifrån organisationen.  

Vi ser att vi hade kunnat använda whistleblowing ännu mer i vår analys men då våra 

informanter aldrig gjort en rapport ser vi en större relevans av att analysera utifrån Hirschman 

(1970) och Lipsky (1980). 

 

Att människor beskriver sin sanning utifrån sin egen upplevda värld är något vi genom 

hermeneutikens filosofi haft i beaktan genom vår studie. Studien är ett resultat av vår tolkning 

som vi skapat ur det som socialarbetarnas beskrivit. Vi hade svårt att hitta informanter till vår 

studie till en början, och vi tror att detta beror på att lex Sarah bär en negativ klang fortfarande 

för en del. Lex Sarah handlar om kvalitetssäkring men vi är inte övertygade om att tjänstemän 

i socialt arbete ser det som detta ännu, utan istället ser det som något som kan leda till 

ytterligare press på verksamhet. Detta för att lex Sarah gör så att missförhållanden och brister 
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uppmärksammas. Denna tolkning går givetvis inte generalisera, utan det är vår tolkning 

utifrån de bemötande vi fick ifrån uppsatta tjänstemän på kommunerna. Vårt resultat hade 

möjligtvis sett annorlunda ut om vi hade intervjuat informanter som hade erfarenhet av att 

göra en lex Sarah-rapport.  

 

Resultatdiskussion 
De flesta av våra informanter hade inte kunskap om att det heter att ”rapportera enligt lex 

Sarah” och inte ”anmäla enligt lex Sarah” för socialarbetare. Vi ser detta som intressant, då 

ordet anmälan enligt oss låter värre än rapportering och kanske gör att det blir ännu svårare att 

använda sig av.  

 

I vår problemformulering visar vi att 11 % av samtliga lex Sarah anmälningar är anmälningar 

som är gjorde från IFO. Visserligen visar socialstyrelsen att många anmälningar är 

odefinierade och ej relevanta (ca 11 %), men statistiken visar tydliga exempel på att lex Sarah 

anmälningar inte är vanligt på IFO. Detta går att jämföra med verksamhetsområdet äldre som 

står för ca 49 % av lex Sarah anmälningar till Socialstyrelsen och verksamhetsområdet 

funktionsnedsättning enligt SoL och LSS som står för ca 30 % av anmälningarna. Vi kan här 

bara konstatera att det finns stora skillnader mellan verksamhetsområdena. En anledning till 

detta kan vara att lagen har existerat under en längre period i dessa verksamheter och att det 

gör att det är mer inarbetat i verksamheten än vad det är på IFO. 

De informanter vi träffade hade aldrig gjort en rapport, men på andra platser kunde vi fått 

annan empiri. Det kan även vara så att många socialarbetare gör rapporter men att dessa sedan 

inte går vidare till socialstyrelsen och blir en lex Sarah anmälan. Hur chefer och politiker 

väljer att resonera är något vi ser kan bli vidare forskning. Att missförhållanden och brister 

bagatelliseras tolkar vi som att IFO ännu inte är redo att hantera lex Sarah. De olika led en 

rapport ska gå igenom från socialarbetaren till socialstyrelsen och all det handlingsutrymme 

som ska tolkas anser vi är väldigt komplext. 

 
Handlingsutrymme finns i socialarbetarnas vardagliga arbeten genom att de har delegation till 

att ta beslut. Lagstiftarens intention är att lex Sarah finns till för att socialarbetare skall få 

uttrycka missförhållanden genom en skyldighet, detta tolkar vi som att samhället lagstadgar 

om handlingsutrymme. Det är inte olagligt att inte använda sig av lex Sarah 

(prop.1997/98:113 s. 88). Det finns dock en rapporteringsskyldighet. Socialarbetare är enligt 
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lex Sarah skyldiga att bedöma sina egna upplevelser av missförhållanden som 

myndighetsutövare. I en organisation där målet är att klienterna ska kunna klara sig själva och 

där en kommun ska sköta statliga ärenden blir det i socialt arbete svårt, då det enligt oss inte 

finns någon bestämd sanning för socialarbetarna att arbete efter. Svårigheten att lagstadga 

upplevelser och bedömningar på IFO blir ambivalent för socialarbetaren. Om då en 

verksamhet inte vill bli bättre genom den kvalitetssäkring lex Sarah är, kommer då 

verksamheten gynna socialarbetarna till att använda rapporteringsskyldigheten? 

  

Socialstyrelsen har ännu inte gett ut den handbok som skulle utges i samband med att lagen 

fastslogs 1/7-2011. I november 2012 kontaktade vi socialstyrelsen för att höra när denna 

handbok kommer att ges ut och fick då till svar att den har blivit försenad då socialstyrelsen 

fått ett stort antal frågor kring lex Sarah och därför behöver ytterligare tid för att fördjupa 

vägledning i vad som avses med missförhållande och allvarliga missförhållanden, samt att de 

beklagar förseningen. Än så länge finns bara en handbok som gäller den lex Sarah lag som 

gällde före 1/7-11. Denna handbok gäller enbart för de som arbetar med äldreomsorg och 

personer med funktionsnedsättning. Att använda sig av en lag som lex Sarah blir svår då 

socialarbetarna saknar tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen. Vi ställer oss därför även frågan 

efter denna avslutade studie, om hur socialarbetarna på IFO ska kunna använda sig av lex 

Sarah när inte tillsynsmyndigheten som är socialstyrelsen inte har några riktlinjer kring vad 

som är ett missförhållanden? 

 
Vidare forskning 
 
Vi har under uppsatsens gång upptäckt flera nya intressanta ämnen att studera vidare på inom 

lex Sarah. Ett av de ämnena är att det den 11 oktober 2012 kom en proposition om att det ska 

bildas en ny tillsynsmyndighet. Regeringens förslag är att lex Sarah anmälningar inte längre 

skall lämnas till Socialstyrelsen efter sommaren 2013 utan istället till en ny tillsynsmyndighet. 

En intressant vidare forskning skulle då vara hur en sådan ny myndighet påverkar 

socialarbetare på IFO kring att rapportera enligt lex Sarah. Ett annat intressant ämne är hur 

klienter resonerar kring missförhållanden och hur de går tillväga för att påtala eventuella 

brister och missförhållanden för socialarbetare.  

 

Ett behov av vidare forskning av lex Sarah inom IFO kommer enligt oss att skapas då lex 

Sarah är relativt nytt inom IFO och detta har vi även sett i vår studie. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Ålder: 

Utbildnings titel: 

Examens år: 

Jobbar som:  

Antal år på positionen: 

 

Kunskap 
Kan du berätta vad du själv tycker att du har för kunskaper om lex-Sarah? Exempel? 

Hur skulle du beskriva vad lex-Sarah innebär? 

Hur har du fått kunskap om lex-Sarah? 

Hur får ni kunskap om lex-Sarah på din arbetsplats? 

Hur skulle du gå tillväga om du skulle vilja göra en rapport, vet du om det finns några rutiner 

för detta? 

Har du gjort en rapport enligt lex-Sarah eller har du någon gång tänkt göra en? 

Lex-Sarah bestämmelsen tillhörde från början bara äldreomsorgen och sedan även personer 

med en funktionsnedsättning och sedan 1 juli 2011 även socialtjänsten. Bestämmelsen har 

alltså bara funnits för din arbetsplats sen ca 1 år tillbaka. Hur tror du att bestämmelsen 

används nu och hur tror du det kommer utvecklas?  

 

Definition 
Definition missförhållande?  

Finns det omständigheter i ditt arbete som du upplever som mindre bra för klienterna? Hur 

går du tillväga när du känner detta? 

Vad upplever du vara ett missförhållande för den enskilde?  

 

Tilltro 
Hur rapporterades missförhållanden före lex-Sarah bestämmelsen?  

Tror du att det gör det skillnad med lex-Sarah? 

Diskuterar ni kring lex-Sarah på arbetsplatsen?  
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Vilka svårigheter ser du det finns i att använda lex-Sarah?  

Vilka möjligheter ser du det finns i att använda lex Sarah? 

Hur skulle lex-Sarah bestämmelsen kunna användas som instrument till att förändra? 

Vad tror du lex-Sarah bestämmelsen leder till för den enskilde, dvs. klienten? 

Vad tror du lex-Sarah bestämmelsen leder till för den enskilde socialarbetaren? 

Upplever du att lex-Sarah leder till förändringar?  

 

Avslutningsvis - Finns det något annat du vill berätta om angående lex-Sarah? 
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Bilaga 2: Mail till enhetschefer 
 
Hej! 
 
Vi heter Louise & Karolina, och är två socionomstudenter ifrån Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 
har valt att fokusera på lex-Sarah inom socialtjänsten i vårt examensarbete. Vi finner detta 
intressant då även socialtjänsten ingår under lex-Sarah bestämmelsen sedan 1/7-2011.  
Vårt syfte är att förstå vad som påverkar socialarbetare på IFO att rapportera om 
missförhållanden enligt lex-Sarah. Vi har under tidigare forskning uppmärksammat att det 
inte finns tidigare forskning där lex-Sarah är kopplat till IFO och anser därför att det finns en 
kunskapslucka som skulle kunna börja fyllas genom vår undersökning.  
 
Vi kommer att lämna ut ett kuvert där vi lagt i brev till socialarbetarna. Vi ser gärna att du 
lämnar ut dessa kuvert till de socialarbetare du har i din enhet vid nästa enhetsmöte. Detta för 
att vi kommer att vilja intervjua socialarbetare under v. 46-48. Intervjun med varje 
socialarbetare kommer att vara under ungefär 45 min. Socialarbetarna samt kommunens namn 
kommer att vara anonymt.  
 
 
 
Kontakta oss om Ni har några frågor: 
 
Karolina Myhlendorph XXX-XXXXXXX, mail: xxxxxxx@student.lnu.se 
Louise Fjordevik XXX-XXXXXXX mail: xxxxxxx@student.lnu.se 
Vår handledare, Marie Albertsson  

 
Tack på förhand! 
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Bilaga 3: Brev till socialarbetare 
 
Hej! 

Vi är två studenter, Karolina Myhlendorph och Louise Fjordevik, från Linnéuniversitetet i 

Växjö som nu skriver vårt examensarbete på Socionomutbildningen. Vi vill i vår uppsats 

intervjua socialarbetare som arbetar på individ och familjeomsorg (IFO) för att få en 

uppfattning om vad ni har för tankar kring lex-Sarah. 

Vårt syfte är att förstå vad som påverkar socialarbetare på IFO att rapportera om 

missförhållanden enligt lex-Sarah. Våra frågeställningar kretsar kring definition, kunskap och 

tilltro. 

Vi kommer att anonymisera dina svar och varken kommunen eller namn kommer att uppges i 

uppsatsen. Det är självklart frivilligt att medverka och du kan närsomhelst under uppsatsen 

avbryta din medverkan.  

Intervjun kommer att ta ungefär 60 minuter och du väljer själv var och när du vill intervjuas. 

Vi har en tidsplan som innebär att vi helst hade velat möta dig någon gång under vecka 46, 47 

eller v 48. 

Kontakta oss så snart som möjligt om du är intresserad av att delta eller om du har några 

frågor. Vi skickar med en svarstalong där du kan fylla i om du har möjlighet att medverka 

eller om du inte har möjlighet. Du kan även nå oss mailadresserna nedan eller via telefon:  

 
Karolina Myhlendorph XXX-XXXXXXX 

Louise Fjordevik XXX -XXXXXXX 
Vår handledare, Marie Albertsson 

 
Tack på förhand! 

 
 
 
 
 

SVAR: 
 

 
Jag har möjlighet att medverka. 
 
Namn: 

Det går att nå mig på: 
 
Jag har tyvärr inte möjlighet att medverka 
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Bilaga 4: Mail från utredare på tillsynsavdelningen, 
Socialstyrelsen 
 
	  
Hej, 
	   
Jag	  bifogar	  en	  tabell	  med	  antal	  lex	  Sarah-‐anmälningar	  fram	  till	  och	  med	  
2012	  indelade	  på	  Verksamhetsområde.	  Siffrorna	  för	  2012	  är	  preliminära	  
och	  13	  st.	  efterregistrerat	  ärende	  har	  tillkommit	  i	  2011-‐siffrorna	  jämfört	  
med	  Tillsynsrapporten	  2012.	  Men	  på	  det	  hela	  så	  stämmer	  det.	  Hoppas	  det	  
kan	  hjälpa	  dig. 
	   
Mvh 
	   
	   
Jonas Bergström 
Utredare 
  
Socialstyrelsen 
Tillsynsavdelningen 
Enheten för Tillsynsutveckling 
106 30 Stockholm 
Växel: 075-247 30 00 
www.socialstyrelsen.se 
	   
 
	   
2011 362 
_Ej	  aktuellt/relevant 2 
Barn	  och	  familj 19 
Ekonomiskt	  bistånd 1 
Funktionsnedsättning	  LSS 121 
Funktionsnedsättning	  SoL 11 
Inget	  

verksamhetsområde 6 
Missbruk 6 
Äldreomsorg 196 

2012 1042 
_Ej	  aktuellt/relevant 5 
Barn	  och	  familj 101 
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Ekonomiskt	  bistånd 5 
Funktionsnedsättning	  LSS 239 
Funktionsnedsättning	  SoL 34 
Inget	  

verksamhetsområde 138 
Missbruk 24 
Äldreomsorg 496 

Totalsumma 1404 
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


